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 جامعة المنوفية              

                  كلية الطب
 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2020 /2019للعام الجامعي " الجلسة السادسة" 

 9/2/2020الموافق األحد المنعقدة يوم و

 العاشرة والنصف صباح وذلك في تمام الساعة 2019/2020لمعام الجامعي " السادسةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 :حضور كؿ مفب  عميد الكمية ورئيس المجمسمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د.برئاسة أ 9/2/2020 الموافق األحديوم 
 كيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػػػػالب  ناصر محمد عبد الباري      و /د.ـ أ
    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  طاىر عبد الستار محمود / د.ـ أ
      رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيدمحمد أحمد سامي قنديل /د.ـ أ
رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مبروك محمود غنيم     / د.ـ أ
  ػػاػػرئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ مشيرة محمد عبد الواحد     /د.ـ أ
      رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػةعبد اهلل عبد العزيز بينسي/ د.ـ أ
  قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ـ أ
 ة ػػػػ     رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ  مصطفي محمود الحبيبي/ د.ـ أ
 ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجياإيمان عطية التونسي     / د.ـ أ
   رئيس قسـ جراحة المسالؾ البوليةسمطان محمد سمطان     / د.أ ـ

 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػةميا أحمد فتحي حمودة     /د.ـ أ
  قسـ الطفيميػػػػات           رئيسوفاء محمد إبراىيم القرش     / د.ـ أ
رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة      عصام عبد الونيس بحيري/ د.ـ أ
      رئيس قسـ الجراحة العامةحاتم محمود سمطان / د.ـ أ
ػة  األشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ بسمة عبد المنعم دسوقي محمد    / د.ـ أ
      رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػةعالء حسن عبد المؤمن مرعي/ د.ـ أ
رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب عصام الدين جابر صالح      / د.ـ أ
    رئيس قسـ طب وجراحة العيفعبد الرحمن السباعي سرحان / د.ـ أ
   قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ      رئيسمحمد أحمد أحمـد مجاىد/ د.ـ أ
   ةػػػػػػرئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيصفاء عبد الظاىر أمين      / د.ـ أ
  رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف  أحمد عامر عبد الوىاب      /د.ـ أ
  رئيس قسـ اليستولوجيامايسة عطية أحمد كفافي     / د.ـ أ
       رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزةإبراىيم غادة عمي حسن/ د.ـ أ
   رئيس قسـ الفسيولوجيا    جرجس صبري يوسف / د.ـ أ
 رئيس قسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿسمر جابر أحمد سميمان     / د.ـ أ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿأحمد أنور عطية خطاب     / د.ـ أ
رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي محمد أبو الفتوح شحاتة     / د.ـ أ
 قسـ األمراض المتوطنةرئيس أيمن محمد عبد الغني المحمح     / د.ـ أ
ة ػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسيرشا عمى مصطفي القباني     / د.ـ أ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةميا محمد عمى البطش      / ـ   د
  رئيس قسـ طب األسػػػرة قائـ بعمؿأمل أحمد سالمة      / ـ   د
  قائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصػػػػػػػػدررفيق فكري برسوم سميمان      / ـ   د
        أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرةتغريد محمد فرحات/ د.ـ أ
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  أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةعادل حسين عبد المعطي عمر    / د.ـ أ
  أستاذ بقسـ التشريح واألجنػػػةفاطمة النبوية عبد اليادي     /د.ـ أ
 أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيةحازم حسن عيد حسن     / د.ـ  أ
  أستاذ بقسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيػػػػػػػةنيرة فيمي جرجس      / د.ـ أ
أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة أحمد عبد المنعم رجب     / د.ـ أ
   أستاذ بقسـ الفسيولوجياىشام أحمد ضياء عبد الرازق     / د.ـ أ

   أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعصفاء عبد الفتاح بدر     / د.ـ أ
    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةإيناس سعيد سيد أحمد      / د.ـ أ
أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة عالء الدين عبد السالم داود     / د.أـ 
    األستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحسام إبراىيم محمد عمي  / د.ـ أ

 ستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحػػػروؽ داليا مفرح السقا       أ/ د.ـ أ

  أستاذ بقسـ عالج األوراـ والنػػػػػػػوويإيمان عبد الرازق توفيق     / د.ـ أ
      أستاذ بقسـ األمراض الصدرية  رباب عبد الرازق الوحش/ د.ـ أ
    أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف حاتم محمد جاد يوسف      /د.ـ أ
      أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػةعزة جابر عنتر فرج/ د.ـ أ
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثم إسماعيل عبد الرحمن االمام     / د.ـ أ
  أستاذ بقسـ الطفيميػػػػاتنانسي محمود حربة     / د.أــ 
     أستاذ بقسـ الميكروبيولوجيا الطبيةعزة زغمول لبيب       / د.ـ أ
      أستاذ متفرغ بقسـ اليستولوجياسامي الحسيني عطية / د.ـ أ
أستاذ متفرغ بقسـ جراحة المسالؾ البولية فاطمة أحمد الصيرفي      / د.ـ أ
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األطفاؿفادي محمد حسين الجندي    / د.ـ أ
   أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيويػػػة أشرف عبد الرؤوف داود  / د.ـ أ
نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة حسين أحمد ندا       / ـ د
التخدير والعناية المركزة مدرس بقسـ صبري إبراىيم السيد أحمد     / ـ  د
: وتم دعوة كل من * 

  (الجودة بالكمية وحدة مدير)الحيوية  ءبقسـ الكيميا المساعد  األستاذرانيا محمد عزمي الشاذلي/ ـ د
المساعد بقسـ اليستولوجيا     ومنسؽ الطب التكاممي   األستاذىالة محمد الحرون / ـ د
المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي   األستاذنجوي نشأت حجازى / ـ د

: وقد حضر كل من باإلنابة عن رئيس القسم *
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػة محمد فيمي النعماني /د.أ ـ

:  وقد اعتذر عن عدم الحضور * 
   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـأيمن محمد محمود عبيد / د.ـ أ
 أستاذ متفرغ بقسـ الجراحة العامةسعيد إبراىيم المالح  / د.ـ أ
    أستاذ بقسـ جراحة المخ واالعصابحسام عبد الحكيم النعماني  / د.ـ أ
أستاذ مساعد بقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بالمنوفية   عبد اهلل حنفي عبد العزيز  /ـ د

: عن الحضور كل من تغيب وقد * 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيامنى عبد الحميم قنديل  / د.ـ أوكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئػػػػة     /د.ـ أ
  أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركػػػزخالد موسى أبو العنين / د.ـ أ   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـالسيد مرسي زكي / د.ـ أ
   أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة   إيمان عبد الفتاح بدر/ د.ـ أ    أستاذ بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػاءسعيد عبد العاطي صالح/ د.ـ أ
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 أستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البولية   محمد عبد المنعم الشاذلى/ د.ـ أأستاذ بقسـ طب األطفاؿ    غادة محمد المشد  / د.ـ أ 
أستاذ بقسـ اليستولوجيا  غادة حسن الصيفي  / د.ـ أأستاذ بقسـ الجراحة العامػػة  محمود عبد المطيف بيرام / د.ـ أ
     أستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر/ د. ـ أأستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأحمد محمد عبد العزيز عمارة  / د.ـــ أ
     أستاذ مساعد بقسـ أمراض الباطنة العامةياسين صالح ياسين/ د. ـ أرئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية/ د.ـ أ
  ػةاألشعة التشخيصيػػػػمدرس بقسـ طارق فوزي عبد الصمد / ـ  د
 

بسم اهلل الرحمن "  عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.واستيل الجمسة السيد أ
 ...متمنيا لمجميع دوام التوفيق الجدد مجمس الثم رحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء " الرحيم 

 
.  لوفاتو األستاذ بقسـ اليستولوجياجمال ىجرس / د.نعي سيادتو أ* 

 

. ناقشة سيادتو مدة تعيين المديرين * 
. الموافقة عمى تعيين المديرين لمدة سنتين قابمة لمتجديد في جميع الوحدات والمراكز الشاغرة بالكمية : القرار
وكيل الكمية لمدراسات العميا ـــ بشأن المواضيع البحثية المجتمعية التي تشرك بيا أقسام العميمة في خطة الكمية / د.عرض أ* 

. الموافقة : القرار.... لمعام القادم 
: عمى النحو التالي في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادتو  ثم بدأ *

 

: المصادقات : أوال 
  424/6/2/2020الموضوع رقم 

  الموافؽالثالثاء والمنعقدة يـو 2019/2020 يلمعاـ الجامع" الخامسةالجمسة " المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  422/5/1/2020 حتى 345/5/1/2020 والمتضمنة القرارات مف  14/1/2020

: القــــرار 

 :ترشيح السادة أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي   418/5/1/2020للموضوع رقم المصادقة بعد إضافة 
حاتـ محمود سمطاف  أستاذ ورئيس قسـ الجراحة العامة / د.ػػػ أ
محمود عبد المطيؼ بيراـ  أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػػػ أ

محمد صبري عمار  أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة / ػػػ   د
محمد عبد الجميؿ البمشي  مدرس بقسـ الجراحة العامة / ػػػ   د
عادؿ سعد زيداف   مدرس بقسـ الجراحة العامة / ػػػ   د

  425/6/2/2020الموضوع رقم 

.  بالتفويض عف مجمس الكمية عميد الكمية/د.المصادقة عمى موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عمييا أ
: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
 بالكمية إلى المغرب لحضور األستاذ المساعد بقسـ الفسيولوجيايحيي محمد نجيب عبد السالم / الموافقة عمى سفر د* 

.   عمى نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتو دعوة إللقاء محاضرة 2020 فبراير 4 حتى 3في الفترة مف ورشة العمل المقامة  
في وكذلك سفر سيادتو إلى دبي باإلمارات العربية المتحدة لحضور منتدي الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمقيادات الجامعية 

 . عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المنتدي 2020 فبراير 27 حتى 25الفترة مف 

 

 
: الموافقة عمى * 
المدرس المساعد بقسـ طب األسرة بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ ىبو عمي رحيم الغمبان / الطبيبةـــ مد بقاء 1
 .(نياية العاـ الخامس والبعثة ككؿ) 31/1/2020 حتى 27/12/2019مف  (كيس ويسترف رزيرؼ بأمريكا)بجامعة 
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 . 31/1/2020ػػػ إنياء بعثة اإلشراؼ المشترؾ لمدارسة إعتبارا مف 2
 . 1/2/2020ػػػ منح الدراسة أجازة دراسية إلستكماؿ جمع المادة العممية الالزمة لرسالة الدكتوراه لمدة عاـ اعتبارا مف 3

 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  426/6/2/2020الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
7/1/2020.  

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  427/6/2/2020الموضوع رقم 

 األربعاء والمنعقدة يـو 2018/2019لمعاـ الجامعي " القيم وأخالقيات البحث العممي " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 2/2/2020والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ  29/1/2020الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  428/6/2/2020الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2019/2020لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
2/2/2020.  

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  429/6/2/2020الموضوع رقم 

 2/2/2020 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2019/2020لمعاـ الجامعي المكتبات لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا 
  430/6/2/2020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى قبول األعذار المرضية عن دخول امتحان التيرم األول ػػػ بشأف لشئون التعميم والطالب وكيل الكمية/ د.مذكرة أ
.  عمى النحو التالي 2019/2020لمعاـ الجامعي لبعض طالب المستوي الثاني 

عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اســـــــــــــــــــــــــــــــــم م 
األوؿ  .c.v.sورقو ثانية آالء عاطؼ مصطفي النوري  1
األوؿ التغذية العالجية إلياـ السيد الجزار  2
األوؿ التغذية العالجية أية سعيد عبد العظيـ عبد الواحد  3
األوؿ  .c.v.sورقو أولي وثانية بسمة مسعد سعد سمكو  4
الثاني كؿ التيـر ما عدا التكامؿ الراسي حنيف شوقي حسف محمد الحمو  5
األوؿ البحث العممي دينا محمود سامي عبد الصبور  6
األوؿ  Respiratory systemسموي ناصر صباح طو الصباحي  7
األوؿ البحث العممي عبد الرحمف أحمد شعباف الشرقاوي  8
األوؿ  (عذر قيري)البحث العممي عمياء عادؿ قاسـ عماره  9
األوؿ البحث العممي محمد عادؿ عبد الحميد تركي   10
الثاني  .c.v.sورقو أولي وثانية محمد فتحي حسف العبد  11
 Respiratory systemمحمد ميني عبد الرسوؿ بعيزؽ  12

Nutrition 
الثاني 
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 c.v.sورقو أولي وثانية ممدوح مجدي عبد العاؿ زكي  13

Respirtory system 

الثاني 

األوؿ  c.v.sورقو أولي وثانية مياده عبد المرضي ىاشـ  14
 .c.v.sورقة أولي وثانية نيي مجدي محي الديف طبانو  15

Nutrition 

الثاني 

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  431/6/2/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى تشكيل لجان الممتحنين لوضع األسئمة امتحانات الفرقة ػػػ بشأف  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب/ د.أمذكرة 
: عمى النحو التالي  لقسم الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية 2019/2020الرابعة لمرحمة البكالوريوس لمعام الجامعي 

صفاء عبد الظاىر أميف  أستاذ ورئيس القسـ  / د.ػػػ أ
سامي عبد اليادي حماد  األستاذ المتفرغ بالقسـ  / د.ػػػ أ
نيرة فيمي جرجس   األستاذ بالقسـ  / د.ػػػ أ

فيروز إبراىيـ نور الديف  األستاذ المساعد بالقسـ  / ػػػ   د
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  432/6/2/2020الموضوع رقم 

األستاذ ميا محمد البطش / الموافقة عمى االعتذار المقدم من دػػػ بشأف  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب/ د.أمذكرة 
المساعد والقائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا عف امتحانات الفرقة الثالثة  لمبرنامج العادي والمميز لمعاـ الجامعي 

: وتشكيل لجان الممتحنين عمى النحو التالي  وذلؾ لوجود ابنتيا 2019/2020
عادؿ حسيف عمر  األستاذ المتفرغ بالقسـ  / د.ػػػ أ

أماني توفيؽ الفخراني األستاذ المساعد بالقسـ  / ػػػ   د
عماد متولي الحناوي مدرس بالقسـ  / ػػػ   د

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  433/6/2/2020الموضوع رقم 

إبراىيم بدر إبراىيم قالش المقيد / الطالبالموافقة عمى إيقاف قيد ػػػ بشأف  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب/ د.أمذكرة 
.  عمما بأف ىذا ىو العذر الرابع 2019/2020لمعاـ الجامعي  (فرصة ثالثة وأخيرة من الخارج)بالفرقة الثالثة 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقػػػػػػػة 
  434/6/2/2020الموضوع رقم 

: الموافقة عمى إرجاء قيد كل من ػػػ بشأف  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب/ د.أمذكرة 
 ػػػ أحمد رشدي إبراىيـ محروس ػػػ أحمد خيري عبادة عبد السالـ  ػػػ فتحي محمد فتحي عبد الرحمف سبيع  

 ػػ سارة مسعود رمضاف حسف الزغـ ػػػ عبد الرحمف مشرؼ بيومي بسيوني  
 . 2019/2020 نظرا لوصول ممف أوراقيم متأخرا لمعام الجامعي 

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  435/6/2/2020الموضوع رقم 

 (دور أول ) بالفرقة السادسة: الموافقة عمى تصويب نتيجة كل من ػػػ بشأف  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب/ د.أمذكرة 
 بناءا عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية عمى 2017/2018لمعاـ الجامعي  (النساء والتوليد ػػػ الجراحة العامة)لمادتي 

 :النحو التالي 
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درجات في مادة النساء والتوليد لتصبح الدرجة  (4)أحقيتو في زيادة مقدارىا كريم السعيد رضوان الشين / الطالبـــ 1
وأحقيتو في زيادة مقدارىا درجة واحدة في مادة الجراحة العامة لتصبح .....  جيدا جدا409 جيد جدا بدال مف 413الكمية لممادة 

 ممتاز والمجموع 1244ممتاز بدال مف 1249 ممتاز والمجموع الكمي لمفرقة 793 ممتاز بدال مف 794الدرجة الكمية لممادة 
  . ممتاز مع مرتبة الشرؼ5572 ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال مف 5577التراكمي 
 أحقيتو في زيادة مقدارىا  درجتاف في مادة النساء والتوليد لتصبح الدرجة أحمد تامر رشاد السيد عبد العال/ الطالبـــ 2

وأحقيتو في زيادة مقدارىا درجة واحدة في مادة الجراحة العامة لتصبح .....  ممتاز435 ممتاز بدال مف 437الكمية لممادة 
 ممتاز والمجموع التراكمي 1269 بدال مف 1272 ممتاز والمجموع الكمي لمفرقة 790 ممتاز بدال مف 791الدرجة الكمية لممادة 

  . ممتاز مع مرتبة الشرؼ5783 ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال مف 5786
درجات في مادة النساء والتوليد لتصبح الدرجة  (3)أحقيتو في زيادة مقدارىا رفعت حسني محمد رفعت / الطالبـــ 3

وأحقيتو في زيادة مقدارىا درجة واحدة في مادة الجراحة العامة لتصبح .....  ممتاز452 ممتاز بدال مف 455الكمية لممادة 
 ممتاز والمجموع 1330ممتاز بدال مف 1334 ممتاز والمجموع الكمي لمفرقة 831 ممتاز بدال مف 832الدرجة الكمية لممادة 

  . ممتاز مع مرتبة الشرؼ6033ر25 ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال مف 6037ر25التراكمي 
درجة في مادة النساء والتوليد لتصبح الدرجة  (43)أحقيتو في زيادة مقدارىا بسمة محمد أبو العباس أحمد / الطالبةـــ 4

درجة في مادة الجراحة العامة  (43)وأحقيتو في زيادة مقدارىا .....  جيدا جدا397.5 ممتاز بدال مف 440.5الكمية لممادة 
 جيد جدا 1183ممتاز بدال مف 1269 ممتاز والمجموع الكمي لمفرقة 740 ممتاز بدال مف 783لتصبح الدرجة الكمية لممادة 

  . جيد جدا مع مرتبة الشرؼ5500 ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال مف 5586والمجموع التراكمي 
درجة واحدة في مادة الجراحة العامة لتصبح الدرجة  أحقيتو في زيادة مقدارىاأحمد عزت عبد الفتاح كميمة / الطالبـــ 5

 ممتاز والمجموع التراكمي 1265ممتاز بدال مف 1266 ممتاز والمجموع الكمي لمفرقة 809 ممتاز بدال مف 810الكمية لممادة 
  . ممتاز مع مرتبة الشرؼ5766 ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال مف 5767

درجات في مادة النساء والتوليد لتصبح الدرجة  (4.5)أحقيتو في زيادة مقدارىا أية أنس عبد الرحمن الدبي / الطالبةـــ 6
 جيد جدا والمجموع 1148 جيد جدا بدال مف 1152.5والمجموع الكمي لمفرقة //  جيد359بدال مف //  جيد363.5الكمية لممادة 

  . جيد جدا مع مرتبة الشرؼ5350 جيد جدا مع مرتبة الشرؼ بدال مف 5354.5التراكمي 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقػػػػػػػة 
  436/6/2/2020الموضوع رقم 

لجنة توصيؼ المناىج ػػػ لجنة متابعة ): الموافقة عمى تشكيل لجان المركز ػػػ بشأف  مدير مركز التطوير التعميم الطبي/ د.أمذكرة 
استراتيجيات التعميـ والتعميـ ػػػ لجنة التعميـ االلكتروني ػػػػ لجنة تطوير المحاضرات ػػػػ لجنة الموارد البشرية ػػػػ لجنة البحوث الطالبية 

 . 2+5عمى أف تكوف لجنة المناىج التابعة لو ىي لجنة المناىج المسئولة عف برنامج  (ػػػػػ لجنة الدعـ الطالبي
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  437/6/2/2020الموضوع رقم 

مسؤولية األقسام في اإلشراف  والتنسيق عمى الموديوالت الخاصة ػػػ بشأف  مدير مركز التطوير التعميم الطبي/ د.أمذكرة 
 بحيث يكون كل قسم أكاديمي مسئول أشرافا وتنسيقا عمى مؤيولين في حين أن األقسام اإلكمينيكية تكون 2+5ببرنامج 

. مسئولو عن موديول واحد عمى األقل ويتم التوزيع وفقا لموزن النسبي لألقسام طبقا لالئحة 
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

: موضوعات شئون هيئة التدريس: رابعا 
  438/6/2/2020الموضوع رقم 
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المدرس بقسـ الباثولوجيا لشغؿ وظيفة رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنين / تعيين دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
.  بذات القسـ والكمية أستاذ مساعد

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف 
  439/6/2/2020الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ التوليد وأمراض النساء بالكمية أمل شفيق حامد / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  440/6/2/2020الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ جراحة سميمان حسن حسن زلمو / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. العظاـ بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  441/6/2/2020الموضوع رقم 

المعيد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية إبراىيم عبد الرحمن سميمان / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  442/6/2/2020الموضوع رقم 

المعيد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية محمود محمد عبد الحميد / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  443/6/2/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى تعيين كل من   ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
المعيدة بقسـ التخدير نيال أحمد رشدي إبراىيم    / ػػػ الطبيبة
المعيدة بقسـ التخدير إيمان عبد الرحمن السيد قرمان   / ػػػ الطبيبة

. بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليـ عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 
 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  444/6/2/2020الموضوع رقم 

المعيد بقسـ جراحة القمب والصدر محمد مرضي محمد بقوش/ الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  445/6/2/2020الموضوع رقم 

المعيد بقسـ التخدير بالكمية أحمد السيد محمود أبو سيار / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  446/6/2/2020الموضوع رقم 
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: في منح كل من  النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
المدرس بقسـ طب األسرة بالكمية إعارة  لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب لمعمؿ بكمية الطب صفا حمدي القمش السيد / ــــ د1

  .جامعة أـ القري بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا 
األستاذ المساعد بقسـ الفسيولوجيا بالكمية إعارة لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة سوزان مصطفي ىزاع / ــــ د2

  .العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا 
األستاذ المساعد بقسـ الفسيولوجيا بالكمية إعارة لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب لمعمؿ يحيي محمد نجيب عبد السالم / ــــ د3

  .بجامعة الخميج العربي بالبحريف اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 
األستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بالكمية إعارة لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب لمعمؿ داليا محمد مفرح السقا / د.ــــ أ4

  .بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  447/6/2/2020الموضوع رقم 

:  كؿ مف النظر في تجديد أعارهػػػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
المدرس بقسـ الباطنة العامة لمدة عاـ ثاني بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية محمد حمدي حامد بدر / دػػػ 1
 . 1/2/2020اعتبارا مف 
المدرس بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ لمدة عاـ ثاني بدوف مرتب لمعمؿ بمركز النييؿ أحمد عبد العزيز تعمب / دػػػ 2

 . 5/3/2020الدولي بدولة الكويت اعتبارا مف 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  448/6/2/2020الموضوع رقم 

محمد سيد أحمد /  د18/1/2020 حتى 12/11/2019الفترة مف النظر في احتساب ػػػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
جراءات القطب عزيز  المدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية بالكمية أجازة خاصة بدوف مرتب وذلؾ إلنياء مستحقاتو المتعمقة وا 

. الخروج النيائي مف المممكة العربية السعودية 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 

: موضوعات العالقات الثقافية : خامسا 
  449/6/2/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى سفر كل ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 إلى شياغو بالواليات المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكميةىيثم رضا بدر / ـــ د1

عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور  2020 يونيو 16 حتى 12 في الفترة  مف الجمعية األمريكية لمسكر
.   المؤتمر

 إلى كوااللمبور بماليزيا لحضور األستاذ المساعد بقسـ الباطنة العامة بالكميةعالء عفت عبد الحميد حسن / ـــ د2
عمى نفقو الجامعة حيث يوجد لسيادتو  2020 يونيو 17 حتى 14 في الفترة  مف المؤتمر الدولي ألمرض النزف الييموفيميا

 .بحث مقبوؿ بالمؤتمر 

 إلى روما بإيطاليا لحضور المؤتمر العالمي الــ أستاذ ورئيس قسـ الباثولوجيا بالكميةمشيرة محمد عبد الواحد / د.ـــ أ3
عمى نفقو الجامعة حيث يوجد لسيادتيا  2020 يونيو 23 حتى 22في الفترة  مف  عن الكيمياء الطبية وتصميم األدوية 20

. بحث مقبوؿ بالمؤتمر 
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 إلى مدينة امستردام األستاذ المساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية بالكميةمحمد مرزوق عبد المقصود عبد اهلل / ـــ د4
عمى نفقو  2020 مارس 24 حتى 20في الفترة  مف بيولندا لحضور مؤتمر جمعية المسالك األوربية الخامس والثالثون 

 .الجامعة حيث يوجد لسيادتو بحث مقبوؿ بالمؤتمر 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  450/6/2/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
  المدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا بالكميةنيمة مصطفي محمد بدر / لمطبيبةـــ إنياء بعثة اإلشراف المشترك بإنجمترا 1 

 . (تاريخ نياية العاـ الخامس مف تاريخ التسجيؿ ككؿ) 30/4/2020اعتبارا مف 
 عمى نفقتيا الخاصة وذلؾ الستكماؿ جمع المادة العممية 1/5/2020 لمدة عاـ اعتبارا مف منحيا أجازة دراسيةػػػ 2

. والحصوؿ عمى الدكتوراه 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  451/6/2/2020الموضوع رقم 

أحمد محمد عبد العزيز / د. الموافقة عمى قبول اإلعتذار المقدم من أػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 بالكمية عن عدم السفر إلى فيينا بالنمسا لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لمقمب األستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويةعمارة 

  . عمى نفقة الجامعة وذلؾ لظروؼ خاصة 2019 ديسمبر 7 حتى 4في الفترة مف 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  452/6/2/2020الموضوع رقم 

 إبداء الرأي ومقترحات الكمية في تعزيز التعاون مع دول أمريكا ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ذكرة أم
. الالتينية في مختمف العمل الثنائي المشترك 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ..  عمى البنود التالية دوف تحمؿ الكمية أي أعباء مالية الموافقة
. ػ المساعدة في تفعيؿ وتنمية الصالت بيف الجانبيف 1
. ػ تبادؿ الطالب وطالب الدراسات العميا 2
. ػ تبادؿ الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجيود العممية 3
. ػ تبادؿ نشاطات التدريس 4
. ػ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ػ أمراض الكبد 5
. ػ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادؿ الزيارات والباحثيف 6
.  ػ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمؿ منتظمة ومشتركة7

  453/6/2/2020الموضوع رقم 

 إبداء الرأي ومقترحات الكمية في التعاون العممي بين جامعة المنوفية ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. والجامعات الجورجية 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ..  عمى البنود التالية دوف تحمؿ الكمية أي أعباء مالية الموافقة
. ػ المساعدة في تفعيؿ وتنمية الصالت بيف الجانبيف 1
. ػ تبادؿ الطالب وطالب الدراسات العميا 2
. ػ تبادؿ الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجيود العممية 3
. ػ تبادؿ نشاطات التدريس 4
. ػ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ػ أمراض الكبد 5
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. ػ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادؿ الزيارات والباحثيف 6
.  ػ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمؿ منتظمة ومشتركة7

 454/6/2/2020الموضوع رقم 
 إبداء الرأي ومقترحات الكمية في البروتوكول الخاص باجتماعات الدورة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ

. الثانية لمجنة المشتركة المصرية الطاجيكية 
: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ..  عمى البنود التالية دوف تحمؿ الكمية أي أعباء مالية الموافقة
. ػ المساعدة في تفعيؿ وتنمية الصالت بيف الجانبيف 1
. ػ تبادؿ الطالب وطالب الدراسات العميا 2
. ػ تبادؿ الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجيود العممية 3
. ػ تبادؿ نشاطات التدريس 4
. ػ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ػ أمراض الكبد 5
. ػ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادؿ الزيارات والباحثيف 6
.  ػ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمؿ منتظمة ومشتركة7

 455/6/2/2020الموضوع رقم 
 إحاطة المجمس بمشروع مذكرة التعاون بين شركة مصر لمطيران ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ

وأوصت ... لمخطوط الجوية ووزارة التعميم العالي والبحث العممي متمثمة في المجمس األعمى لمجامعات والجيات التابعة لو 
ػػػ يتـ تسميـ نسخة لمكتب شئوف أعضاء ىيئة التدريس 2.     ػػػ يتـ نشر مشروع مذكرة التعاوف عمى موقع الكمية 1: المجنة عمى 

 (ID CARD)ػػػ توصية بضرورة إصدار 3.  بالكمية لتجييز الخطابات الرسمية لألعضاء في حالة السفر لإلستفادة مف الخصـ 

 .وظيفي خاص بكمية الطب 
: القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة
 
 

 :موضوعات الدراسات العليا : سادسا 

 456/6/2/2020الموضوع رقم 
مكون من السادة األساتذة المشيود  ...مقترح تكوين لجنة الحكماء  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ

لدراسة ووضع الحموؿ لممشاكؿ والشكاوي الصادرة مف أعضاء ىيئة التدريس  والييئة ..... ليم بالخبرة والحيادية والنزاىة 
 :المعاونة والمساىمة في حميا قبؿ إرساليا لجيات التحقيؽ  عمى النحو التالي 

بياء محمد السروي األستاذ المتفرغ بقسـ جراحة العظاـ  / د.ػػػ أ1
سامي مصطفي بدوي األستاذ المتفرغ بقسـ الطب الشرعي والسمـو  / د.ػػػ أ2
محمد قمر الشرنوبي األستاذ المتفرغ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة  / د.ػػػ أ3
سعيد إبراىيـ المالح األستاذ المتفرغ بقسـ الجراحة العامة  / د.ػػػ أ4
فاطمة أحمد الصيرفي األستاذ المتفرغ بقسـ جراحة المسالؾ البولية / د.ػػػ أ5

. ولمجنة استدعاء ودعوة مف تشاء مف أعضاء ىيئة التدريس المتفرغيف والغير متفرغيف لمساعدتيا في أداء مياميا
: القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة
 457/6/2/2020الموضوع رقم 

 قسـ عممي وفقا "15"توزيع درجات تخصص طب الطوارئ عمى  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
لمساعات التدريسية والساعات المعتمدة لكؿ ورقة تكاممية وكذلؾ الشفوي والعممي الخاص بكؿ قسـ والمقرر االختياري وتحديد 

: المدة الزمنية لكؿ مادة داخؿ كؿ ورقة تكاممية عمى النحو التالي 
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الدرجة التخصص م 
 150الجراحة العامة  1
 100الطوارئ واإلنعاش  2
 100طب وجراحة العيف  3
 50جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  4
 100جراحة العظاـ  5
 100السمـو والطب الشرعي في طب الطوارئ  6
 100طب األطفاؿ  7
 100التوليد وأمراض النساء  8
 150أمراض الباطنة العامة  9
 150أمراض القمب واألوعية الدموية  10
 100األمراض الصدرية والتدرف  11
 100األمراض العصبية  12
 50جراحة التجميؿ والحروؽ  13
 100التعامؿ مع الكوارث  14
 50المقرر االختياري  15

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة
  458/6/2/2020الموضوع رقم 

تخصصات دبموم وماجستير ( 32)لعدد  الموافقة عمى مد فترة الدراسة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مختمفة 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة :  ...  وىـلمدة عام آخر ليـ مد فترة الدراسةالموافقة عمى 
  ماجستير الجراحة العامة  مصطفي جماؿ عبد الرازؽ/ ػ ط1
  ماجستير أمراض الباطنة العامة  مروة حسيني طو ىيكؿ / ػ ط2
  دبمـو طب األطفاؿ عمرو محمد محمود قدح / ػ ط3
  ماجستير طب األطفاؿ مديحة عبد السالـ عبد العظيـ/ ػ ط4
  دبمـو جراحة العظاـ  حساـ حسف أحمد عبداليادي/ ػ ط5
  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  أية أحمد الجندي  / ػ ط6
  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  حناف محمد منصور عمى / ػ ط7
  ماجستير أمراض الباطنة العامة  إيماف شعباف حبيب / ػ ط8
  ماجستير الجراحة العامة  أحمد محمد أحمد عصر / ػ ط9

نيفيف حامد زكريا أبو النجا  ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط10
خالد عبد المجيد عبد الستار شريؼ ماجستير جراحة العظاـ / ػ ط11
محمد جابر أحمد صبيح   ماجستير الجراحة العامة / ػ ط12
مينا ماىر مشيؿ يسي بقطر  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط13
حسف جابر زكي بسيوني   ماجستير الجراحة العامة /ػ ط14
آالء عاؿ عبد المنعـ  مجاىد  ماجستير طب األسرة /ػ ط15
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غدير يحيي محمد المكاوي  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  / ػ ط16
ياسميف ميدي محمد أميف  ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط17
سالي عبد اهلل الجوىري محمد  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط18
أميرة سعيد عبد العزيز الطير  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط19
إيناس محمد عبد اليادي يحيي  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط20
إيماف محمد كامؿ عمى   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط21
غادة عبد المنصؼ عبد القادر  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط22
رشا عبد المرضي إبراىيـ عرفو  دبمـو أمراض النساء والتوليد  /ػ ط23
حناف ممدوح السيد عتماف  دبمـو طب األسرة / ػ ط24
أسماء محمود محروس   دبمـو األشعة التشخيصية / ػ ط25
صبحي السيد عمى حسف  دبمـو األمراض الصدرية والتدرف / ػ ط26
مرتضي محمد عبد الرازؽ  دبمـو األمراض الباطنة العامة / ػ ط27
دعاء أحمد عباس إبراىيـ  دبمـو طب وجراحة العيف / ػ ط28
  ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد عمى عبد القادر /ػػ ط29
زينب سعيد عبد العظيـ   ماجستير طب األسرة / ػ ط30
تامر سامي محمد    ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط31
أحمد محمد محمدي غانـ  دبموـ التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ / ػ ط32

  459/6/2/2020الموضوع رقم 

 ماجستير سارة صبري جعفر/ الطبيبةإيقاف القيد قطع  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. األمراض الجمدية والتناسمية 

 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  460/6/2/2020الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (52)لعدد  الموافقة عمى إيقاف القيد ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة: ...  عمى النحو التاليإيقاف القيد ليمالموافقة عمى 

 لظروؼ خاصة 1/10/2018 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف دانية ناجي أبو الروس / ــ ط1
   بأثر رجعي 1/10/2017 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاميف مف رييام حسن حامد الييتمي/ ــ ط2
      بأثر رجعي 1/10/2017 ماجستير التوليد وأمراض النساء  لمدة عاـ مف أميرة محمد محمود السيد  / ــ ط3
      بأثر رجعي 1/10/2017 ماجستير التوليد وأمراض النساء  لمدة عاـ مف أسماء خالد دياب خميفة  / ــ ط4
   بأثر رجعي 1/10/2014 ماجستير الجراحة العامة   لمدة عاميف مف وليد عمى محمد العباسي  / ــ ط5
   بأثر رجعي 1/10/2014 ماجستير الجراحة العامة   لمدة عاميف مف محمد رشوان مصمحي  / ــ ط6
 لظروؼ خاصة 1/4/2020 ماجستير الجراحة العامة   لمدة عاميف مف وليد عمى محمد العباسي  / ــ ط7
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاـ مف منى إبراىيم عبد الوىاب  / ــ ط8
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاـ مف محمد فكري اليمدان  / ــ ط9

   بأثر رجعي 1/10/2014 ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاـ مف ميالد نشأت صادق  / ــ ط10
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاـ مف أسماء عادل العناني  / ــ ط11
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   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاـ مف غادة محمود السيد عطا / ــ ط12
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاـ مف إيمان أحمد الشعراوي  / ــ ط13
   بأثر رجعي 1/10/2016 ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاـ مف نجوان عادل جاد / ــ ط14
   بأثر رجعي 1/4/2018ماجستير أمراض الباطنة العامة  لمدة عاـ مف عادل أحمد سيف اإلسالم / ــ ط15
   بأثر رجعي 1/4/2016 ماجستير أمراض الباطنة العامة  لمدة عاـ مف محمد البدري محمد أبو العنين / ــ ط16
   بأثر رجعي 1/4/2018 ماجستير أمراض الباطنة العامة  لمدة عاـ مف محمد سعيد عبد اهلل  / ــ ط17
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير أمراض الباطنة العامة  لمدة عاـ مف محمد عبدالموجود خضر / ــ ط18
   بأثر رجعي 1/10/2017 ماجستير أمراض الباطنة العامة  لمدة عاميف مف ىبو اهلل عبد العزيز فيمي / ــ ط19
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير أمراض الباطنة العامة  لمدة عاميف مف نيمة يسن يسن الغمبان  / ــ ط20
   بأثر رجعي 1/10/2017 ماجستير أمراض الباطنة العامة     لمدة ثالثة أعواـ مف رشا عبد الباسط محمد  / ــ ط21
   لظروؼ خاصة 1/4/2019 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية لمدة عاـ مف بيشوي عبد مريم ممك  / ــ ط22
 لظروؼ خاصة 1/10/2014 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية لمدة عاـ مف محمود حسان الكومي  / ــ ط23
   بأثر رجعي 1/10/2018 دبمـو طب األطفاؿ   لمدة عاـ مف ىانم محمد عبد الرحمن  / ــ ط24
   بأثر رجعي 1/4/2015ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاميف مف مروة إبراىيم حامد حبيب / ــ ط25
   بأثر رجعي 1/10/2017 ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاـ مف مي سامي عبد الغني  / ــ ط26
   بأثر رجعي 1/4/2013 ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاميف مف محمد عبد المنعم محمد  / ــ ط27
   بأثر رجعي 1/10/2014 ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاميف مف والء عبد الحكيم سالم  / ــ ط28
   بأثر رجعي 1/10/2016ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاـ مف أحمد فؤاد شبل السيد زايد  / ــ ط29
   بأثر رجعي 1/4/2016 دبمـو طب األطفاؿ   لمدة عاميف مف محمد جمال عبد العميم  / ــ ط30
   بأثر رجعي 1/4/2015ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاميف مف ىيثم يوسف عمى حسبو / ــ ط31
   بأثر رجعي 1/10/2015 دبمـو طب األطفاؿ   لمدة عاـ مف مريام صموئيل يونان مقار / ــ ط32
   بأثر رجعي 1/4/2017 ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاميف مف أسماء إبراىيم السيد محمد / ــ ط33
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاـ مف ىند محمد عفت خطاب  / ــ ط34
   بأثر رجعي 1/10/2017دبمـو طب األطفاؿ   لمدة عاـ مف وليد صالح الدين رمضان  / ــ ط35
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاميف مف ىالة فؤاد عزت أحمد  / ــ ط36
 لظروؼ خاصة 1/10/2019دبمـو جراحة العظاـ   لمدة عاـ مف مينا ميخائيل رزق حكيم / ــ ط37
      بأثر رجعي 1/10/2015 دبمـو جراحة العظاـ   لمدة عاـ مف محمد مصطفي أحمد حرب / ــ ط38
      بأثر رجعي 1/10/2015دبمـو جراحة العظاـ   لمدة عاـ مف جرجس إبراىيم جرجس سميمان / ــ ط39
   لظروؼ خاصة 1/4/2019 ماجستير جراحة العظاـ   لمدة عاـ مف أحمد حمدي عبد العظيم السيد / ــ ط40
     لرعاية الطفؿ 1/4/2019 ماجستير سمعيات   لمدة عاـ مف ىدي محمود عبد الحميد  /ــ ط41
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة لمدة عاـ مف أ حمد عبد المنعم حمزة  / ــ ط42
   بأثر رجعي 1/10/2016ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة لمدة عاـ مف أحمد محمد عوض العبد / ــ ط43
   بأثر رجعي 1/4/2017ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية لمدة عاميف مف محمود عبد الرحيم فتحي / ــ ط44
   بأثر رجعي 1/4/2016ماجستير طب األسرة   لمدة عاميف مف زينب سعيد عبد العظيم  / ــ ط45
   بأثر رجعي 1/10/2014ماجستير طب األسرة   لمدة عاميف مف نيال سرور عبد الفضيل / ــ ط46
       بأثر رجعي 1/4/2016ماجستير طب األطفاؿ   لمدة عاـ مف تامر سامي محمد  / ــ ط47
   بأثر رجعي 1/10/2016ماجستير طب وجراحة العيف  لمدة عاميف مف إيمان نبيل السيد عمى  / ــ ط48
   بأثر رجعي 1/10/2014دبمـو األمراض العصبية   لمدة عاميف مف إسالم عبد الصمد عبد الرازق / ــ ط49
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   بأثر رجعي 1/10/2014ماجستير طب األسرة   لمدة عاميف مف ىند عماد الدين العباسي / ــ ط50
   بأثر رجعي 1/10/2018ماجستير األشعة التشخيصية  لمدة عاـ مف إيمان عمى محمود عبيد / ــ ط51
   بأثر رجعي 1/4/2016ماجستير طب األسرة   لمدة عاميف مف مصمح صالح الدين مصطفي / ــ ط52

  461/6/2/2020الموضوع رقم 

: كل من القيد نقل  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   مف كمية طب طنطا إلى كمية طب المنوفية محمد إبراىيم عبد الحميم  / ـ ط1
ماجستير طب الحاالت الحرجة   مف كمية طب المنوفية إلى كمية طب بنيػػػػػػػػػػػػػػػػا مروة محمد عبد العزيز    / ـ ط2
ماجستير جراحة العظاـ    مف كمية طب المنوفية إلى كمية طب جنوب الوادي محمد السيد أنور قناوي / ـ ط3
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  462/6/2/2020الموضوع رقم 

تخصصات  ماجستيردبمـو ودرجة  (6)لعدد  الموافقة عمى إلغاء القيد ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مختمفة 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  عمى النحو التاليإلغاء القيد ليمالموافقة عمى 
  دبمـو طب األطفاؿ   تغيير التخصص غادة عادل حجازي/ ـ ط1
  ماجستير طب الحاالت الحرجة  تعديؿ النيابة محمد أمين السيد حمودة/ ـ ط2
 دبمـو التخدير    لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف إسالم إسماعيل يوسف محمد/ ـ ط3
محمد ممدوح محمد غالب دبمـو التخدير    لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف / ػ ط4
 دبمـو التخدير    لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف تامر نجيب عبد اهلل مربر / ـ ط5
 دبمـو التخدير    لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف سارة محمد يوسف كمال الدين/ ـ ط6

  463/6/2/2020الموضوع رقم 

 ودكتوراه درجة ماجستير (2)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

  :القــــرار

 ويرفع لمجامعة  ..  ليـ عمى النحو التاليتعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
بسمة مجدي عبد الفتاح  ماجستير طب األطفال  / ـ ط1
. زميؿ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  أسماء عبد السميع محمود   / إضافة د

إيمان أحمد محمد سميم  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية  / ـ ط2
. مدرس بقسـ القمب واألوعية الدموية بالكمية  فاطمة الزىراء عبد المنعم زين   / إضافة د
  464/6/2/2020الموضوع رقم 

   طب وجراحة العيفماجستير موضوع الرسالة الموافقة عمى تعديل ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 دور مادة :موضوع الرسالة ىو  تعديال غير جوىريا وذلؾ بناءا عمى طمب المشرؼ ويكوف ضياء أحمد كامل بيومي/ لمطبيب

. األولوجيف وزرع أنبوبة سيميكوف في جراحة الجياز الدمعي 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  465/6/2/2020الموضوع رقم 

عمى الرسالة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة إعادة  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ 
  :النحو التالي 

 ىيثم يوسف عمى حسبو   ماجستير طب األطفال /ـ ط1
  :المجنة 
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أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
 أحمد عبد الباسط    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا/ د.ػ أ

بسمة محمود عوض اهلل   ماجستير طب الحاالت الحرجة / ـ ط2
  :المجنة 
نجوي محمد ضحي   أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عبد الرحمف أحمد أحمد   أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
سيير مصطفي محمود    أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  جػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  466/6/2/2020الموضوع رقم 

رسالة  (64)لعدد  الموافقة عمى تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . تخصصات مختمفة ماجستير ودكتوراه

القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي لمجنة  االموافقة عمى تشكيل
 

 

سماح سعد إبراىيم ذكر اهلل  ماجستير طب الطورائ / ـ ط1
  :المجنة 

مجدي أحمد لولح    أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
صبري عبد اهلل شعيب   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد أحمد محمد الفقي   أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر / د.ػ أ
محمد جابر أحمد صبيح   ماجستير الجراحة العامة / ـ ط2

  :المجنة 
حساـ عبد القادر الفؿ   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

طارؽ محي راجح    أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػة / ػ   د
جودة المباني    أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة قناة السويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس / د.ػ أ
محمد نعيم عبد الحميد   دكتوراه جراحة التجميل والحروق / ـ ط3

  :المجنة 
طارؽ فؤاد كشؾ    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
داليا محمد السقا    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أسامة عنتر محمد    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة قناة السويػػػػػػػػػػس / د.ػ أ
محمد سعيد محمد الحداد   دكتوراه جراحة التجميل والحروق / ـ ط4

  :المجنة 
طارؽ فؤاد كشؾ    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
داليا محمد السقا    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىاشـ محمد عياد    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
حنان عمى عمى داود   دكتوراه جراحة التجميل والحروق / ـ ط5

  :المجنة 
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طارؽ فؤاد كشؾ    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
داليا محمد السقا    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
جماؿ إبراىيـ اليباء   أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
منى أحمد عباس السيد   دكتوراه الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية / ـ ط6

  :المجنة 
حاتـ محمود السباعي   أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نجالء محمد غنايـ    أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد أحمد الخشاب   أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ
مي أحمد حافظ أبو العنين  دكتوراه الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية / ـ ط7

  :المجنة 
ميا أحمد فتحي حمودة   أستاذ ورئيس قسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

أشرؼ عبد الرءوؼ داود   أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
نجالء محمد غنايـ    أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
مناؿ محمد البطش    أستاذ ورئيس بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 

شيرين أحمد محمد عبد الرحمن  دكتوراه التشريح واألجنة / ـ ط8
  :المجنة 

فاطمة النبوية عبداليادي الصفتي  أستاذ بقسـ التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
 وائؿ بدر الخولي    أستاذ مساعد بقسـ التشريح واألجنػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ ػ   د
ناريماف عبد الرحمف عبد الفتاح  أستاذ بقسـ التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ىاني شوقي إبراىيـ   أستاذ بقسـ التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة عيف شمس / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
عادل أحمد سيف االسالم   ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط9

  :المجنة 
سناء سيد حافظ جزاريف   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
مصطفي محمد جماؿ النجار  أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
لؤى محمد مبروؾ األحوؿ   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

نيمة يسن يسن الغمبان   ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط10
  :المجنة 

سعيد سيد أحمد فتوح خميس  أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمود عبد العزيز قورة   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

أحمد حسف محمد الثقبي   أستاذ مساعد أمراض الكمي بالمعيد القومي لمكمي والمسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
رشا عبد الباسط محمد    ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط11

  :المجنة 
سناء سيد حافظ جزاريف   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عالء الديف عبد السالـ داوود  أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
نبيؿ عبد الفتاح الكفراوي   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
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لؤى محمد مبروؾ األحوؿ   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

ىبة اهلل عبد العزيز فيمي  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط12
  :المجنة 

محمود عبد العزيز قورة   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
حسف عبد اليادي عطية   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
جماؿ فتحي النجار   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا  / د.ػ أ

محمد عبد الموجود خضر  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط13
  :المجنة 

سناء سيد حافظ جزاريف   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد أحمد شعباف    أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
لؤى محمد مبروؾ األحوؿ   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

محمد سعيد عبد اهلل   ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط14
  :المجنة 

أشرؼ غريب ضمع    أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
إيياب أحمد عبد العاطي   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
جماؿ أحمد عبد الخالؽ بدرة  أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػة بكمية بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػة / د.ػ أ

محمد البدري محمد أبو العنين  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط15
  :المجنة 

إبراىيـ محمد بغدادي   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
السيد إبراىيـ الشايب   أستاذ مساعد بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
السيد شعباف ثروة    أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػة بكمية بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػة / د.ػ أ

أحمد فؤاد شبل السيد   ماجستير طب األطفال / ـ ط16
  :المجنة 

أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
سامح عبد اهلل عبد النبي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عمى عبد المطيؼ عافية   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىر بنيف / د.ػ أ

محمد عبد المنعم محمد عبده  ماجستير طب األطفال / ـ ط17
  :المجنة 

فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
دينا عبد الرازؽ عبد القادر   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
حامػػد محمدالشرقاوي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

مروة إبراىيم حامد حبيب  ماجستير طب األطفال / ـ ط18
  :المجنة 

غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمود أحمد الحاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
فييمة محمد حساف    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
سيا عبد اليادي إبراىيـ   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
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 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
محمد نبيل طو    ماجستير طب األطفال / ـ ط19

  :المجنة 
فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

دينا عبد الرازؽ عبد القادر   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
حامػد محمد الشرقاوي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

مي سامي عبد الغني   ماجستير طب األطفال / ـ ط20
  :المجنة 

غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
دينا عبد الرازؽ عبد القادر   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
شاىيف عمى دبور    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
آيات عبد المنعم كامل الجندي  ماجستير طب األطفال / ـ ط21

  :المجنة 
فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

محمود أحمد الحاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
فييمة محمد حساف    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ميرفت عبد اهلل ىشاـ   أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة الزقازيؽ / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
غادة محمد النبوي زىو   ماجستير طب األطفال / ـ ط22

  :المجنة 
سامح عبد اهلل عبد النبي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عمى عبد المطيؼ عافية   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىر بنيف / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أسماء إبراىيم السيد محمد  ماجستير طب األطفال / ـ ط23

  :المجنة 
أحمد ثابت محمود    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
حاتـ محمد السيد حسيف   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ / د.ػ أ

رييام حسن حامد الييتمي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط24
  :المجنة 

محمد عبد المنعـ شعيب   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد عبد الواحد جابر   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
أحمد عبد الوىاب صالح   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أية مختار دياب    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط25
  :المجنة 

عالء عبد المؤمف مرعي   أستاذ ورئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
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محمد عبد الواحد جابر   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
بسمة مراد عمى    أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

دانية ناجي أبو الروس   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط26
  :المجنة 

عالء عبد المؤمف مرعي   أستاذ ورئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عزة جابر عنتر    أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
طارؽ السيد أميف    أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ىالة أحمد محمود عضيمة  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط27
  :المجنة 

مصطفي أحمد ىماـ   أستاذ بقسـ األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسميػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عزة جابر عنتر فرج   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
شيريف حسني أحمد عبد الرحمف  أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

سارة حمزة حمزة عبد الحافظ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط28
  :المجنة 

عالء عبد المؤمف مرعي   أستاذ ورئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ماجدة مصطفي حجاج   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
حناف محمد درويش   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىر بنات / د.ػ أ

يارا عبد الفتاح مصطفي   ماجستير التوليد وأمراض النساء / ـ ط29
  :المجنة 

محمد محمود فيمي   أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ىيثـ أبو عمى حمزة   أستاذ مساعد بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
محمد إسماعيؿ صبري   أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد ممتاز محمد عوض   أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػرة / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أميرة محمد محمود السيد  ماجستير التوليد وأمراض النساء / ـ ط30

  :المجنة 
ناصر كماؿ عبد العاؿ   أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
أسامة عمى الكيالني   أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

رجب محمد داوود    أستاذ مساعد بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عصمت حمدي أبو زيد   أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
رحاب محمد إبراىيم حجاج  ماجستير التوليد وأمراض النساء / ـ ط31

  :المجنة 
حامد السيد المقوة    أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
زكريا فؤاد سند    أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

نبيو إبراىيـ الخولي   أستاذ مساعد بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
السيد فتوح رخا    أستاذ بقسـ النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب جػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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نجوان عادل جاد   ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط32
  :المجنة 

ىدي محمد كامؿ السبكي   أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عادؿ جالؿ زكي    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
معتز فايز الصاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
وليد عبد اليادي عالـ   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / ػ   د

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
إيمان أحمد الشعراوي   ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط33

  :المجنة 
عبد الرحمف السباعي سرحاف  أستاذ ورئيس قسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ىدي محمد كامؿ السبكي   أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد  ناجي المحمدي   أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

غادة محمود السيد عطا   ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط34
  :المجنة 

عبد الرحمف السباعي سرحاف  أستاذ ورئيس قسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
معتز فايز الصاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
وليد عبد اليادي عالـ   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / ػ   د
أسماء عادل العناني   ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط35

  :المجنة 
عادؿ جالؿ زكي    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
معتز فايز الصاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
حاـز حممي عبد المقصود   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بمعيد بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث العيوف / ػ   د
إيمان محمد عبد اهلل    ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط36

  :المجنة 
أيمف فيصؿ المقوة    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أسماء محمد أحمد    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أشرؼ عبد الحميد الشايب   أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

محمد فكري إبراىيم اليمدان  ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط37
  :المجنة 

ىدي محمد كامؿ السبكي   أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
أسماء محمد أحمد    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أشرؼ عبد الحميد الشايب   أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

منى إبراىيم ىبد الوىاب   ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط38
  :المجنة 
فريد محمد وجدى فريد   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عادؿ جالؿ زكي    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
ايسر عبد الحميد فايد   أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ميالد نشأت صادق   ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط39
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  :المجنة 
عبمة محمد عبد المنعـ اليماني  أستاذ بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

معتز فايز الصاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أشرؼ عبد الحميد الشايب   أستاذ ورئيس قسـ طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

محمود حسان أحمد الكومي  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط40
  :المجنة 

عبد اهلل مصطفي كماؿ   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ىالة محفوظ بدراف    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد أسامة طو    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي / د.ػ أ

إسالم محمود عمى عبيد   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط41
  :المجنة 

أحمد محمد عمارة    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
والء فريد عبد العزيز   أستاذ ورئيس قسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
أحمد يحي حجاب    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي / د.ػ أ
 
 

مرام أحمد زكي نصار   ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي / ـ ط42
  :المجنة 

لمياء جماؿ الديف الحمراوي   أستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
أيمف عبد الفتاح الحداد   أستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ميرفت عبد الستار السرجاني  أستاذورئيس قسـ الروماتيـز الطب الطبيعي والتأىيؿ بكميةالطب جػػػػػػامعة طنطا / د.ػ أ

محمد بالل جالل خالف   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية / ـ ط43
  :المجنة 

سياـ أحمد خضير    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
وليد محمد فتحي    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ألفت محمد ىندي    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػة بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

محمود عبد الرحيم فتحي  ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية / ـ ط44
  :المجنة 

عادؿ حسيف عمر    أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ميا محمد البطش    أستاذ مساعد بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد ىشاـ يسري    أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنصورة / د.ػ أ

عبد المنعم فاروق محمد عطية  ماجستير جراحة المسالك البولية / ـ ط45
  :المجنة 

سمطاف محمد سمطاف   أستاذ ورئيس قسـ جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عيد عبد الرسوؿ الشريؼ   أستاذ مساعد بقسـ جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عماد عبد الحميد سالـ   أستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػامعة الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ / د.ػ أ

أحمد صالح عبد العزيز   ماجستير التخدير والعناية المركزة / ـ ط46
  :المجنة 
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إلياـ السيد الفقي    أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أماني سعيد إسماعيؿ   أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
إيماف سيد إبراىيـ    أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بمعيد الكبد القومي جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

شيماء محمد أحمد ضيف  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط47
  :المجنة 

صبري عبد اهلل شعيب   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد أحمد عبد الحافظ   أستاذ مساعد بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عالء عبد العزيز صبري   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصورة / د.ػ أ

ىالة فؤاد عزت أحمد الخولي  ماجستير طب األطفال / ـ ط48
  :المجنة 

سياـ محمد رجب    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمود أحمد الحاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عمى محمد الشافعي   أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عمى عبد المطيؼ عافية   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 

ىند محمد عفت خطاب   ماجستير طب األطفال / ـ ط49
  :المجنة 

أحمد ثابت محمود    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
سامح عبد اهلل عبد النبي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عمى عبد المطيؼ عافية   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أحمد عبد العظيم سعد   دكتوراه جراحة العظام / ـ ط50

  :المجنة 
ىشاـ محمد الموافي   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
أحمد فؤاد شمس الديف   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمود محمد ىدىود   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد مصطفي حسني   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
مصطفي محمد كامل مصطفي  دكتوراه جراحة العظام / ـ ط51

  :المجنة 
بياء الديف محمد السروي   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
طاىر عبد الستار عيد   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
عادؿ حامد عوض اهلل   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػػػػر / د.ػ أ

جياد محمود فوزي خناني  ماجستير طب الحاالت الحرجة / ـ ط52
  :المجنة 
ياسر إبراىيـ فتحي    أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
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عبد الرحمف أحمد أحمد   أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أحمد عمى عبد الحميد الضبع  أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

مصطفي طارق عبد المؤمن  ماجستير طب الحاالت الحرجة / ـ ط53
  :المجنة 
أسامة عبد اهلل الشرقاوي   أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
وساـ عبد الرحمف سمطاف   أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أحمد عمى عبد الحميد الضبع  أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد محمد أبو الفضل   دكتوراه التخدير والعناية المركزة / ـ ط54
  :المجنة 

أحمد عبد الرؤوؼ متولي   أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
وساـ عبد الرحمف سمطاف   أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د

 طارؽ مصطفي   أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة باألكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ ػ لواء طبيب
تامر سامي محمد   ماجستير طب األطفال / ـ ط55

  :المجنة 
أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

محمود أحمد الحاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
رضا سند عرفة    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ىند عماد الدين العباسي  ماجستير طب األسرة / ـ ط56
  :المجنة 

أميمة أبو الفتح محروس   أستاذ ورئيس قسـ الصحة العامة وطب المجتمع بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
نورا عبد اليادي خميؿ   أستاذ مساعد بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
نجوي نشأت حجازي   أستاذ مساعد بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
غادة محمود أحمد    أستاذ مساعد بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػرة / ػ   د

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
نيال سرور عبد الفضيل  ماجستير طب األسرة / ـ ط57

  :المجنة 
ىالة محمد المصيمحي شاىيف  أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ىويدا أنور الشاذلي   أستاذ بقسـ الصحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة وطب المجتمع بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

نورا عبد اليادي خميؿ   أستاذ مساعد بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
غادة محمود أحمد    أستاذ مساعد بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػرة / ػ   د

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أميرة محمد بكري   ماجستير األشعة التشخيصية / ـ ط58

  :المجنة 
ىالة حافظ محمد    أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
زينب عبد العزيز عمى   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
حساـ عبد الحفيظ زيتوف   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

دينا حمدي ىاشم أبو العينين  دكتوراه األشعة التشخيصية / ـ ط59
  :المجنة 
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زينب عبد العزيز عمى   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
حاـز حسف عييد    أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
رانيا عصاـ الديف محمد   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ىبو سعيد عبد الغني المبان  دكتوراه األشعة التشخيصية / ـ ط60
  :المجنة 

محمد رمضاف الخولي   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد عبد العزيز معالي   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
مدحت محمد رفعت   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

إيمان عمى محمود عبيد   ماجستير األشعة التشخيصية / ـ ط61
  :المجنة 

بسمة عبد المنعـ دسوقي   أستاذ ورئيس قسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد عبد العزيز معالي   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ىيثـ ىاروف السعيد إماـ   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ىبو عبد المنعم البمشي   ماجستير األشعة التشخيصية / ـ ط62
  :المجنة 

محمد رمضاف الخولي   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
حاـز حسف عييد    أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
رانيا عصاـ الديف محمد   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ىاجر سعيد محمد زيدان  ماجستير األشعة التشخيصية / ـ ط63
  :المجنة 

محمد رمضاف الخولي   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
محمد عبد العزيز معالي   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
رانيا عصاـ الديف محمد   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

إيمان نبيل السيد عمى الجوىري  ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط64
  :المجنة 

ىدي محمد السبكي   أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
سامح محمد الجوىري   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػيػف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
ياسر رجب سراج    أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

  467/6/2/2020الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (52 ) الموافقة عمى تسجيل موضوع الرسالة لعددػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة ماجستير ودكتوراه 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  عمرو عبد السالم زكي منصور  ماجستير األمراض النفسية والعصبية /طـــ 1

 :   الرسالةموضوع
 االلتزاـ بتناوؿ العالج المعدؿ لمرض التصمب المتعدد في عينة مف المرضي المصرييف

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترشا عمي القباني    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستإبراىيـ السيد األحمر   / ػ   د
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـمدرس بجيالف محمود سالـ   / ػ   د

  محمد مييوب عبد الوىاب  دكتوراه جراحة التجميل والحروق /طـــ 2
 :   الرسالةموضوع

 الوزف الشديدالنتائج التجميمية والمضاعفات لجراحة التجميؿ العضدي ما بعد انقاص 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستداليا مفرح السقا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميػؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأحمد ثروت نصار    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميػؿ والحروؽ بكمية الطب  مدرس بقسـمدحت سامي عمي    / ػ   د

  ميادة شوقي عبد الواحد نور الدين ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 3
 :   الرسالةموضوع

 تقييـ نسب معايير الدـ والبروتيف التفاعمي سي كدالالت التيابية في داء الثعمبة البقعية
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  مدرس بقسـسارة محمود صالح الديب   / ػ   د
 

  شيماء بسيوني زكي إبراىيم  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 4
 :   الرسالةموضوع

  في البياؽ19دراسة التعدد الجيني لإلنترلوكيف 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  مدرس بقسـإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ   د

 طب األطفال محمود عصام عبد القادر أحمد  ماجستير /طـــ 5
 :   الرسالةموضوع

 التنبؤ باالستجابة لممحاليؿ لدي األطفاؿ المصابيف بيبوط في الدورة الدموية نتيجة تسمـ الدـ
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اذ مساعد بقسـأستمحمد سعيد المكاوي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس بقسـباسـ عبد الفتاح الجزار    / ػ   د

  سياد اسماعيل شمبي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 6
 :   الرسالةموضوع

 دراسة العالقة بيف فحص األظافر بالديرموسكوب ومزرعة الفطريات: االصابة الفطرية لألظافر 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعجاـالميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمبروؾ محمود غنيـ   / د.ػ أ

  نيمة عبد العاطي سميمان جمل  دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 7
 :   الرسالةموضوع

 أنماط الميكروبيـو البرازي والجمدي في مرضي التياب الجمد التأتبي
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:  المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ

 األمراض الجمدية والتناسمية بمستشفيات جامعة برمنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ استشاريأجوستف مارتف كالفيجو   / ػ   د

  شيماء محمدج الخولي   ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

تأثيرات حماية األعصاب المحتممة لموسارتاف والدونبيزيؿ عمي اعتالؿ األعصاب الطرفية المحدث ب االوكز البالتيف في 
 الجرذاف

:  المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالفارماكولوجيا بكمية الطب  اذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـأستميا محمد البطش    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػةةعجاـالفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب  مدرس بقسـفاطمة الدسوقي أحمد   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػةةعجاـالفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب  مدرس بقسـإيماف محمد مصطفي سويد   / ػ د

 المنوفيػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ اليستولوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأميرة فيمي عمي السيد   / ػ د
 
 

  نورىان أنور حسن   ماجستير الباثولوجيا /طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

 CK20 (نوع البطانية) و CK5/6( نوع القاعدية ) في سرطاف المثانة البولية الظاىرية ؿ  (FAP)دراسة ىستومناعية لظيور 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستىياـ عبد السميع عياد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستداليا رفعت الشراكي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مدرس بقسـآيات شعباف حميده   / ػ   د

  عزة مختار أحمد الكيال   ماجستير النساء والتوليد /طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

 مقارنة بيف إعطاء الحديد الفموي بنظاـ متقطع ونظاـ يومي منتظـ لموقاية مف فقر الدـ الناتج عف نقص الحديد أثناء الحمؿ
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أستاذ مساعد بقسـ النساء والتوليد نبيو إبراىيـ الخولي    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مدرس بقسـ النساء والتوليد عصاـ عبد الظاىر أميف   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مدرس بقسـ النساء والتوليد محمد زكريا ساير داير   / ػ د

  سمر ممدوح عثمان سرور  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

 المستقبؿ والرؤية:دور الخاليا النخاعية المثبطة المشتقة مف النخاع في أوراـ الدـ 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أستاذ بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػة صبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػب أستاذ مساعد بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػة محمد أحمد عبد الحافظ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مدرس بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػة  عمي محمد الخولي / ػ   د

  عبير عاصم أحمد عمارة  دكتوراه أمراض النساء والتوليد /طـــ 12
 :   الرسالةموضوع
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ىؿ استئصاؿ الرحـ عف طريؽ الميبؿ بمساعدة المنظار بديؿ فعاؿ الستئصاؿ الرحـ التقميدي عف طريؽ البطف ؟ تجربة في 
 مستشفي الرعاية الثالثية

:  المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أستاذ بقسـ النساء والتوليد مدحت عصاـ حممي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أستاذ بقسـ النساء والتوليد طارؽ محمد سيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة محمود أحمد شاىيف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مدرس بقسـ النساء والتوليد إبراىيـ سيؼ النصر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مدرس بقسـ النساء والتوليد ىبو فرج سالمة    / ػ   د

 طب األطفال دعاء السيد أبو الفتوح   ماجستير /طـــ 13
 :   الرسالةموضوع
 ريميف جيف تعدد األشكاؿ الجينية في األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات طيؼ التوحد (2229864)أر اس 

:  المشرفون 
  المنوفيػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اذ مساعد بقسـأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  مدرس بقسـنيمة محمد سعيد    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اذ مساعد بقسـأستسالي محمد الحفناوي   / ػ د

  إيناس فرج عبد الموجود  دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا /طـــ 14
 :   الرسالةموضوع

 دراسة األديبونيكتيف والكيميريف في المصؿ في مرضي تدىف الكبد غير الكحولي
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب أستاذ ورئيس قسـ طب المناطؽ الحارة أيمف محمد المحمح    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػيأسامة لطفي العبد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب أستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية إيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب مدرس بقسـ طب المناطؽ الحارة أحمد أبو زيد أحمد    / ػ   د

  عبد الرحمن عمي عمي أبو شادي دكتوراه طب الحاالت الحرجة /طـــ 15
 :   الرسالةموضوع

 مف جياز التنفس الصناعي" الفطاـ الصعب " دراسة مقارنة بيف ثالثة أنظمة مف التنفس الصناعي في مرضي 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة حاتـ أميف عطا اهلل   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة ياسر فتحي إبراىيـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة نادية محيي الديف بيجت   / ػ   د

  وسام أحمد توفيق حسن عبد العال ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 16
 :   الرسالةموضوع

 فيـ دور الدوباميف في االضطرابات الجنسية لإلناث
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب أستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية إيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  نجالء حداد أحمد عبد المطيف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 17
 :   الرسالةموضوع
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 دراسة ىستوكيميائية مناعية لاليريزيف في مرضي الصمع الذكوري 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد الفتاح سميط   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمروة محمد داود    / ػ   د

  عزة كمال حامد القزاز   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

 دور منظار الجمد في تشخيص مرض البياؽ وفي تقييـ استقراره اإلكمينيكي
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد الشامي   / ػ د

  أسماء ناجي عبد العميم   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 19
 :   الرسالةموضوع

 ودوره المحتمؿ في فيـ مرض الصدفية(جي ا ناؿ واي  )التعدد الجيني لجيف 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد الشامي   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػب أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية ياسر عبد الستار الغباشي   / ػ د

  أحمد أسامو الجبيري    ماجستير جراحة العظام /طـــ 20
 :   الرسالةموضوع

 تقييـ كيفية ادارة المرحمة األولي والمرحمة الثانية ألوراـ العظاـ الحميدة المصحوبة بوجود كسر مرضي طبقا لتصنيؼ انكينج
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعمرو عيد درويش    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستبياء زكريا محمد حسف   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس بقسـإسماعيؿ توفيؽ عبد العزيز   / ػ د

  نسرين البادي البشبيشي   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 21
 :   الرسالةموضوع

 مع قابمية حدوث الصدفية (rs763780 )17تقييـ دور تعدد الشكؿ الجيني انترلوكيف 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستروحية حسف العدؿ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـثريا أحمد عمر    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  مدرس بقسـوفاء أحمد شحاتو    / ػ   د

  عفاف حسن سيد أحمد الربع   ماجستير طب األطفال /طـــ 22
 :   الرسالةموضوع

 تقييـ وظيفة القمب في حديثي الوالدة المصابيف بتسمـ بكتيري عف طريؽ دوبمر األنسجة
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  مدرس مساعد بقسـباسـ عبد الفتاح عمي الجزار   / ػ د

  مصطفي عبد السالم أحمد عشماوي ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 23
 :   الرسالةموضوع

 لتطور ارتفاع ضغط الدـ في الوريد البابي ؟ ىؿ ىناؾ عالج وقائي
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:  المشرفون 
 بالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب  (كبد وجياز ىضمي)أمراض الباطنة العامة اذ أستأشرؼ غريب ضمع    / د.ػ أ

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اذ مساعد أستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / ػ   د

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـ األشعة التشخيصية بمعيد الكبد القومي اذ مساعد أستحاـز متولي محمد عمر   / ػ   د

  أسماء محمد الدرديري محمد  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 24
 :   الرسالةموضوع

 تقييـ مدي تطبيؽ المعايير القياسية لمحطات معالجة المياه بوحدات اإلستصفاء الدموي في محافظة الشرقية
:  المشرفون 

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة  بكمية الطب بقسـ اذ أستسعيد سيد أحمد خميس  / د.ػ أ

 جامعة المنوفيػػػػػةأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة  بكمية الطب مساعد بقسـ اذ أستأحمد محمد زىراف  / ػ   د

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالصحة العامػػػػػػػػػة وطب المجتمع بكمية الطب مساعد اذ أستزينب عبد العزيز قاسمي  / ػ   د

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة  بكمية الطب  بقسـ مدرسعزة عبد المنصؼ جمعة  / ػ   د

  إيمان محمود حجازي   دكتوراه طب الطوارئ /طـــ 25
 :   الرسالةموضوع

 الرعاية والنتائج لمرضي طورائ األوراـ
:  المشرفون 

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة  بكمية الطب بقسـ اذ مساعد أستطارؽ محيي السيد راجح  / ػ   د

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب ورئيس قسـ اذ أستمحمد أبو الفتوح شحاتو  / د.ػ أ

جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  بقسـ مدرسسوزي فوزي عبد الفتاح جوىر  / ػ   د
  خالد عبد المجيد عبد الستار   ماجستير جراحة العظام /طـــ 26

 :   الرسالةموضوع
 معدؿ إصابات أربطة الركبة المتزامنة مع كسور عظمة الفخد بنفس الجية في مستشفيات جامعة المنوفية

:  المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستطاىر عبد الستار عيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستياسر سعد الديف حنوت   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعمرو عبد المرضي قنديؿ   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مدرس بقسـعماد بدوي بدوي    / ػ   د
  محمد يسري محمد حجاب   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 27

 :   الرسالةموضوع
 نسبة النجاح والنتائج بالمستشفي لممرضي المسنيف الخاضعيف لمقسطرة التداخمية:مقارنة بيف النيج الكعبري والفخدي 

 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أشرؼ رضا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ مساعدأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د

  ميرفت عبد المعطي المغربي   ماجستير التخدير والعناية المركزة /طـــ 28
 :   الرسالةموضوع

 مقارنة بيف الميتوبرولوؿ والبريجاباليف كعقار يعطي قبؿ التخدير في جراحات العمود الفقري
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستحاتـ أميف عطا اهلل   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأسامو عبد اهلل الشرقاوي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  مدرس بقسـنادية محي الديف بيجت   / ػ   د

  كريم محمد شادي    ماجستير الجراحة العامة /طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

 دراسة مقارنة بيف شد الخصية التدريجي باستخداـ المنظار الجراحي في حالة الخصية المعمقة وبيف طريقة استيفف فولر
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست   تامر فخري عبد العزيز/ ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب محاضر في أحمد نبيؿ فوزي    / ػ   د

  محمود محمد السيد محمد إسماعيل ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

ناتج العالج الدوائي مقارنة باستئصاؿ الغدة الجار درقية جراحيا لعالج مرض معادف العظاـ المصاحب لمرض الكمي المزمف في 
 مرضي االستصفاء الدموي المنتظـ 

 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستحسف عبد اليادي أحمد عطية  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض الباطنة العامػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستياسيف صالح ياسيف   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـأمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـىبو السيد قاسـ    / ػ   د
  سارة يحيي عبد الونيس الشال  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 31

 :   الرسالةموضوع
 األعراض المبمغو مف المرضي المصرييف في مرض بيجت 

 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض الباطنة العامػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد احمد عبد الحافظ    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض الباطنة العامػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـإيناس صبحي زىراف    / ػ د

  وسام عبد المحسن شاىين  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

 تعنقد عوامؿ الخطورة القمبية عند مرضي بيتا ثالسيميا الباغيف المعتمديف عمي نقؿ الدـ
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض الباطنة العامػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأشرؼ عبد الرؤوؼ داوود    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض الباطنة العامػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـعمي محمد الخولي    / ػ د

  فاطمة إبراىيم الخولي   ماجستير األمراض النفسية والعصبية /طـــ 33
 :   الرسالةموضوع

 العالج التكاممي إلدماف الييرويف في محافظة المنوفية
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  اذ بقسـأستلمياء جماؿ الديف الحمراوي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستميا أحمد فتحي حموده   / د.ػ أ

  أحمد عبد الحميد حافظ فياض  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 34
 :   الرسالةموضوع



   9/2/2020 األحد الموافق المنعقدة يوم 2019/2020 لمعام الجامعي" الخامسةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

31 

 
 

  في اإلكزيما الدىنية1دراسة التعدد الجيني لجيف أكت 
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  مدرس بقسـإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ   د

  ياسمين أيمن رفاعي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 35
 :   الرسالةموضوع

  في داء الثعمبة39 وسي دي 3الظيور المناعي لمفوؾ سبي 
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مدرس بقسـرانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيف  / ػ   د

  أشرف عبد الحميد عبد الوىاب  ماجستير الجراحة العامة  /طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

 الظيري في مشط اليد وأثره عمي بقاء السديمة تعديالت عمى سديمة الشرياف
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العامػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ اذ مساعد بقسـأستمحمد صبري عمار   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  مدرس بقسـحساـ حسف فوزي    / ػ   د

  إبراىيم محمود حجازي   دكتوراه جراحة المخ واألعصاب  /طـــ 37
 :   الرسالةموضوع

 العوامؿ المؤثرة عمي نتائج جراحات أوراـ الحبؿ الشوكي داخؿ األـ الجافية
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعصاـ الديف جابر صالح   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد جماؿ الديف عزب  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستحساـ الديف عبد العظيـ حبيب  /ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطب  مدرس بقسـ أحمد جبري النجار    /ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطب  مدرس بقسـ محمد أحمد الطبؿ    /ػ   د

  أحمد محمد أحمد عصر  ماجستير الجراحة العامة  /طـــ 38
 :   الرسالةموضوع

العالقة بيف الحقف الوريدي لمييدروكورتيزوف ، حمض الترانكسيميؾ والبروتيف التفاعمي سي وتكويف التوـر المصمي بعد استئصاؿ 
 الثدي 

 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف أحمد البتانوني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـمحمد عبد الجميؿ البمشي   / ػ   د

  أحمد نظمي أمين إبراىيم  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية  /طـــ 39
 :   الرسالةموضوع

 تشوه البطيف األيسر كمؤشر لموفاة في اعتالؿ عضمة القمب التمددي مجيوؿ السبب
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة محفوظ بدراف    / د.ػ أ
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  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د

  سارة صبري حسين جعفر  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /طـــ 40
 :   الرسالةموضوع

 ىرموف األيريزيف في مرضي الصمع الذكوري وعالقتو بمتالزمة التمثيؿ الغذائي وعوامؿ الخطر ألمراض القمب واألوعية الدموية
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد الفتاح سميط   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستسالي محمد الحفناوي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  مدرس بقسـىياـ عبد المنصؼ عبد المطيؼ  / ػ   د

  تيسير عبد الحميد إبراىيم تعمب  دكتوراه الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــا/طـــ 41
 :   الرسالةموضوع

  بيتا واإلي كادىريف في سرطاف المعدة4دراسة اإلظيار المناعي اليستوكيميائي لمرور ألفا والالبت إـ 
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستمني عبد الحميـ قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد النبي سعيد عبد النبي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػا بمعيد الكبد القومي  اذ مساعد بقسـأستميرفت محمود سمطاف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مدرس بقسـآيات شعباف حميده   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مدرس بقسـشيريف محمد نجيب المشد   / ػ   د

  عبد اهلل جاد يونس نعيم  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 42
 :   الرسالةموضوع

 لمكشؼ عف متالزمة الكبد الكموي (إـ إؿ إي دي)تقيـ قطر الوريد األجوؼ السفمي ونموذج المرحمة النيائية لمرض الكبد 
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب اذ ورئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػةأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب اذ مساعد بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػةأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / ػ   د

  أحمد فوزي محمود المقيمي  دكتوراه طب األطفال/طـــ 43
 :   الرسالةموضوع

 قيمة سكور فشؿ األعضاء المتسمسؿ لحديثي الوالدة في التنبؤ بوفياتيـ 
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستدينا عبد الرازؽ ميداف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب اذ مساعد بقسـ الصحة العامة طب المجتمعأسترضا عبد المطيؼ إبراىيـ   / ػ   د

  عبد العزيز جمال عبد الناصر صابر ماجستير الجراحة العامة/طـــ 44
 :   الرسالةموضوع

 شؽ بمير مقابؿ شؽ الوجو المعدؿ في استئصاؿ الغدة النكافية
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب اذ مساعد بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستطارؽ محيي السيد راجح   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحمد حامد المميجي    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتجميؿ والحروؽ بكمية الطب مدرس بقسـ جراحة محمد عبد اهلل النحاس   / ػ د

  محمود قايد مسمم محمد  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /طـــ 45
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 :   الرسالةموضوع
تقييـ فؾ التواء البطيف األيسر خالؿ فترة االسترخاء المتساوي في المرضي المصابيف بضعؼ عضمة القمب في وجود وعدـ وجود 

 عطب بالضفيرة اليسرى
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستسعيد شمبي إبراىيـ منتصر   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستريحاب إبراىيـ ياسيف   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د

  ىند عادل محمد عكاشة   ماجستير التخدير والعناية المركزة /طـــ 46
 :   الرسالةموضوع

تقييـ تقطير الغشاء البريتوني بمادة الميفوبابيفيكيف مقابؿ التخدير المسترشد بالموجات فوؽ الصوتية لغمد العضمة المستقيمة 
 بجدار البطف لتسكيف آالـ ما بعد استئصاؿ المرارة بالمنظار 

 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الرؤوؼ متولي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنجوي محمد ضحي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب   مدرس بقسـأماني عمي سمطاف   / ػ   د

  محمد جمال عبد الرحمن  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /طـــ 47
 :   الرسالةموضوع

 دراسة العالقة بيف تشخيص انسداد الشرياف الرئوي الحاد وتخطيط القمب الكيربائي
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ صالح خميؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د

  محمود فائق إبراىيم أحمد  ماجستير أمراض النساء والتوليد /طـــ 48
 :   الرسالةموضوع

 دراسة ارتباط إصابة األـ الحامؿ بالبكتيريا الحمزونية وارتفاع ضغط الدـ الناتج عف الحمؿ
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أستاذ بقسـ النساء والتوليد أيمف عبد القادر شبانة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مدرس بقسـ النساء والتوليد عصاـ عبد الظاىر أميف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مدرس بقسـ النساء والتوليد محمد السباعي عنتر   / ػ   د

  محمد حمدين غازي فرج  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 49
 :   الرسالةموضوع

 زراعة الخاليا الجذعية الوسطية في أمراض المناعة الذاتية
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب اذ بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةإيناس صبحي زىراف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعمي محمد الخولي   / ػ   د

  أسامة حمدي حماده   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /طـــ 50
 :   الرسالةموضوع

 . دراسة تصويرية 1تقييـ الديناميكية الميكانيكية لمبطيني األيسر في المرضي الذيف يعانوف مف مرض السكري مف النوع 
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 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد عمارة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  مدرس بقسـىند محمد عبده الديب   / ػ   د

  شيماء حمدي عبد الرؤف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 51
 :   الرسالةموضوع

 . في الندبات الجمدية 1اإلظيار مناعي ىستوكيميائي لمستقبالت مجاؿ الديسكوديف 
 :المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  أستاذ بقسـرحاب منير سمكة    / د.ػ أ
  رغدة جمال البسيوني    ماجستير التخدير والعناية المركزة /طـــ 52

 :   الرسالةموضوع
 .التخدير الجزئي لمستوي العضالت الناصبو لمفقرات بإستخداـ الموجات فوؽ الصوتيو لتسكيف األلـ بعد جراحات الثدي 

 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستغادة عمى حسف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  مدرس بقسـصبري إبراىيـ عبد اهلل   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  مدرس بقسـرباب محمد حبيب    / ػ   د

  468/6/2/2020الموضوع رقم 

 :منح الدرجة لكل من عمى النحو التالي  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
التقدير التخصص الدرجة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
ػػػػػػػػػػػ طب األطفاؿ دكتوراه جميمة سعيد خميس عبد المعطي / ط 1
ػػػػػػػػػػػػػ الطب الطبيعي والتأىيؿ دكتوراه ميا محمد عبد الرءوؼ سالماف /ط 2
ػػػػػػػػػػػػػ جراحة العظاـ دكتوراه محمد سعيد جميـو / ط 3
ػػػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه محمد السيد سميماف أحمد / ط 4
ػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه محمد السيد أحمد شوماف /ط 5
ػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه ماجد عبد الفتاح عمى الجزار /ط 6
جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير محمد محمود خطاب  /ط 7
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير محمد محمود نوار / ط 8
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير إسالـ محمد عبد الغني الحبشي / ط 9
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير سارة عبد المقصود عبد المجيد / ط 10
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير محمد محسف عبد الفتاح / ط 11
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير ديفيد جاد اهلل أنور إبراىيـ /ط 12
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير محمد محمود عبد الرحمف /ط 13
جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير جوف رفعت ناجح /ط 14
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير دعاء سعيد إبراىيـ السبكي /ط 15
مقبوؿ أمراض الباطنة العامة ماجستير ياسر محمد جمعو عمى شاىيف / ط 16
// جيدطب األطفاؿ ماجستير محمد عبد الناصر سالـ / ط 17
// جيدطب األطفاؿ ماجستير محمد جمعو فاضؿ عبد الغني / ط 18
// جيدطب األطفاؿ ماجستير خمود أميف السيد أحمد سالـ / ط 19
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جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير إيفاف سيؼ النصر عبد الستار / ط 20
جيد جدا جراحة العظاـ ماجستير أحمد فيمي أنور شكري / ط 21
// جيدجراحة العظاـ ماجستير أبو المجد صبحي مصطفي / ط 22
// جيدالجراحة العامة ماجستير محمد ماىر عبد الغني الصياد / ط 23
// جيدالجراحة العامة ماجستير محمد موسي شرؼ موسي /ط 24
// جيدالجراحة العامة ماجستير أشرؼ مصطفي إسماعيؿ الرفاعي / ط 25
// جيدطب وجراحة العيف ماجستير نيي عبد العزيز محمد شرشر / ط 26
جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير دعاء أحمد محمد /ط 27
جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير سمر يسري التيامي محمود / ط 28
جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير شيريف محمد أحمد إبراىيـ /ط 29
جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير سميـ عبد الصمد عطية / ط 30
// جيداألمراض العصبية والطب النفسي ماجستير مروة رفعت أحمد خميؿ / ط 31
// جيدالتخدير والعناية المركزة ماجستير رحاب نبيؿ عبد الصمد /ط 32
جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير أمنية جماؿ إبراىيـ بيومي /ط 33
// جيدالباثولوجيا اإلكمينيكية دبمـو إيماف محمود السيد الشيالي /ط 34
// جيدأمراض الباطنة العامة دبمـو أحمد محمد مصطفي /ط 35
// جيدالتوليد وأمراض النساء دبمـو عبد الحميد محمد خير الديف /ط 36
// جيدجراحة العظاـ دبمـو محمد إبراىيـ محمود البيومي / ط 37
// جيدجراحة العظاـ دبمـو محمد محمود أحمد حسيف / ط 38
// جيدجراحة العظاـ دبمـو عبد الرحمف عسراف عبداهلل العربي / ط 39
// جيدجراحة العظاـ دبمـو إيمف يحيي إبراىيـ األحوؿ /ط 40
// جيدالجراحة العامة دبمـو أسامة إبراىيـ عبد القادر / ط 41
// جيدطب األسرة دبمـو زينب سعيد عبد العظيـ / ط 42
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية دبمـو أحمد مسعد رمضاف / ط 43
جيد جدا طب وجراحة العيف دبمـو أميرة عبد الرازؽ عمى أبو شنب / ط 44
جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير إسراء عبد الظاىر زكي خميفة /ط 45
// جيداألشعة التشخيصية ماجستير محمود فرحات السيد حماد / ط 46
جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير عمر محمد عاطؼ  / ط 47
// جيدطب الحاالت الحرجة ماجستير عمرو محمد عبد االلو أبو شوشة / ط 48
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير أحمد طارؽ عفيفي قنديؿ / ط 49

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  469/6/2/2020الموضوع رقم 

حسام الدين مصطفي كبير أخصائيين / السيدى انتداب  الموافقة علػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
جامعة عيف شمس وذلؾ بواقع يوميف في األسبوع وذلؾ لعدـ توافر ىذا التخصص أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي 

 .ضمف أعضاء ىيئة التدريس لدينا 
القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  470/6/2/2020الموضوع رقم 

إعطاء الطالب المتعثرين والذين مر عمى قيدىم أكثر من  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
.  وذلك لالنتياء من رسائميم 2021فرصة حتى إبريل  (الدبموم ـــ الماجستير)ست سنوات لدرجتي 
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القـــرار  

الموافقة عمى أعطاء الطالب المتعثريف مدة ستة أشير الستكماؿ الدراسة عمى أف يتـ عرض باقي األسماء المتعثرة عمى مجمس 
الكمية بعد ىذه المدة إلعطائيـ فرصة كافية الستكماؿ الدراسة حيث أف الغالبية العظمي مف الطالب المتعثريف تتوقؼ دراستيـ 

.  ويرفع لمجامعة .....  طالب 500عمى مادة واحدة أو فترة قصيرة لمناقشة الرسالة عمما بأف المتبقي مف اإلعداد حوالي 
  471/6/2/2020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى منح دبمومة مكافحة العدوي الجزء الثاني دور أكتوبر ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
:  عمى النحو التالي 2019

إيناس نبوي إبراىيـ الدمنيوري     صيدلية  ممتاز    /ػ ط1
نيي أحمد محمد بصؿ      طب أسناف ممتاز    /ػ ط2
طب بشري ممتاز  نشوي إبراىيـ عبد الحميد الشيف    /ػ ط3
 ممتاز  دعاء سمير بيومي شريؼ    صيدلة  /ػ ط4
   صيدلة  ممتاز  أسماء حساف حسف محمد  /ػ ط5
  طب بشري ممتاز   شيماء صالح عبد العزيز القاضي / ػ ط6
 ممتاز  محاسف عبد الرحمف السباعي عبد الواحد   طب أسناف /ػ ط7
مروة حسني مصطفي عاشور   طب أسناف ممتاز  /ػ ط8
 صيدلة  ممتاز  مروي السيد أحمد العقب    /ػ ط9

   صيدلة  ممتاز  والء عيسي عبد الحفيظ السعدني /ػ ط10
  طب بشري ممتاز   شيماء سمير بيومي شريؼ /ػ ط11
  صيدلة  ممتاز  ياسميف مرسي نعماني محمد النعماني /ػ ط12
خمود جماؿ محمد عمارة    طب بشري ممتاز   /ػ ط13
منى كماؿ السيد شرؼ الديف   صيدلة  ممتاز /ػ ط14
   طب بشري ممتاز   فاتف محمد حسف الحماقي/ ػ ط15
  طب بشري ممتاز  أميرة عبد اهلل عبد الرحمف عيسي /ػ ط16
سارة محمد عبد الوىاب أبو عجيزة  طب بشري ممتاز  /ػ ط17
  طب بشري ممتاز   جياد حممي أحمد شمبي  /ػ ط18
  طب بشري ممتاز   نيرميف مدحت عبد العزيز عبد اهلل/ ػ ط19
   طب بشري ممتاز  شيماء شوقي عبد المجيد جعفر /ػ ط20
  طب بشري ممتاز   صفاء محمد شعيب عبد الحؽ عبد الحؽ/ػ ط21
  طب أسناف ممتاز  عزة محمد سعيد محمد عبد المنعـ الشيخ /ػ ط22
  صيدلة  ممتاز  سارة عمى عبد اليادي سالـ  /ػ ط23
   طب بشري ممتاز  أسماء السيد إبراىيـ عقؿ  /ػ ط24
حناف وحيد توفيؽ الديب    طب بشري ممتاز   /ػ ط25
سماح سامي محمد البسيوني   صيدلة  ممتاز  /ػ ط26
دعاء فوزي عبد الفتاح الخولي   طب أسناف ممتاز   /ػ ط27
   صيدلة  ممتاز   مادونا ميالد وديع لبيب /ػ ط28
سارة إبراىيـ محمد أحمد المميجي   طب بشري ممتاز   /ػ ط29
   طب بشري ممتاز  شيماء عبد الجواد عمى الظني /ػ ط30
   طب أسناف ممتاز  أية ماىر محمد النجار  /ػ ط31
   صيدلة  ممتاز   تمرىاف حسف توفيؽ عاشور/ ػ ط32
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   طب بشري ممتاز   رانيا صبحي السيد حسف/ػ ط33
   طب بشري ممتاز  غدير ماىر محمد الشيخ  /ػ ط34
عمياء محمد فايز أبو أحمد   تمريض  ممتاز /ػ ط35
   صيدلة  ممتاز  آيات مصطفي محمد سالـ /ػ ط36
   صيدلة  ممتاز  مي عادؿ عمى الصواؼ  /ػ ط37
  صيدلة  ممتاز  نيمة عبد العظيـ عبد العظيـ زعموؾ /ػ ط38
  طب بشري ممتاز  دينا رجب عفيفي جمعو إسماعيؿ /ػ ط39
  صيدلة  ممتاز  دينا رضا محمد زكريا المصري  /ػ ط40
  صيدلة  ممتاز  مي إبراىيـ محمد نايؿ   /ػ ط41
  صيدلة  ممتاز   ىدير كماؿ عبد الحميد القمشي /ػ ط42
   طب بشري ممتاز  رشا عبد الرحمف محمد محمود /ػ ط43
   صيدلة  ممتاز  والء فوزي أحمد حمد  /ػ ط44
   طب بشري ممتاز   نرميف محمد محمود الجاويش/ػ ط45
  طب أسناف ممتاز  عزيز محمد السطوحي عبد المطيؼ /ػ ط46
   طب أسناف ممتاز   عزة حممي رجب محمد حسف/ػ ط47
  صيدلة  ممتاز  إيياب عاصـ عبد الرحمف الطويؿ /ػ ط48
   صيدلة  ممتاز  شيريف رجب عبد العظيـ عطوة /ػ ط49
أميرة عبد الحكيـ عبد الوىاب عمى سالمة  صيدلة  ممتاز  /ػ ط50
   طب بشري ممتاز   عبد اهلل إبراىيـ عبد اهلل موسي/ػ ط51
   طب أسناف ممتاز   إيماف إبراىيـ حبشي عطية/ػ ط52
 بسمة مصطفي عبد الحميـ الجمؿ  صيدلة  ممتاز   /ػ ط53
   صيدلة  ممتاز  رحاب رجب رمضاف الجبري /ػ ط54
  صيدلة  ممتاز  ىدير محمود السعيد راغب الكوش /ػ ط55
   تمريض  ممتاز  منى كامؿ محمد العشماوي /ػ ط56
  طب أسناف ممتاز  أسامة فتحي محمد جالؿ أبو عامر /ػ ط57
   صيدلة  ممتاز  عزة توحيد حسف السمكاوي /ػ ط58
مروة مصطفي السيد الغرابمي   طب بشري ممتاز   /ػ ط59
احساف سعد السيد عمى    طب أسناف ممتاز  /ػ ط60
عمرو أحمد جمعو إبراىيـ    طب بشري ممتاز  /ػ ط61
محمد إبراىيـ الشرقاوي    طب بشري ممتاز  /ػ ط62
ياسميف مجدي حسف حسيف بمحو   طب أسناف ممتاز  /ػ ط63
 صيدلة  ممتاز  آالء أشرؼ مصطفي النحاس   /ػ ط64
  صيدلة  ممتاز   نيي محمد عمى عبد الحي العماني/ػ ط65
أحمد سراج الديف سعد طو   طب بشري ممتاز   /ػ ط66
إسالـ مصطفي مصطفي برسيـ   طب بشري ممتاز   /ػ ط67
  صيدلة  ممتاز  إسراء ناصر يوسؼ السيد  /ػ ط68
   صيدلة  ممتاز   منى مفرح الجوىري صبره /ػ ط69
  صيدلة  ممتاز  مي عبد العزيز عبد الرحمف الشرقاوي /ػ ط70
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  صيدلة  ممتاز  ىبو محمد محمد عبد اليادي حمد /ػ ط71
  صيدلة  ممتاز  أية إبراىيـ عبد الحافظ يوسؼ نار /ػ ط72
   صيدلة  ممتاز   أسماء لطفي محمد صالح/ ػ ط73
   صيدلة  ممتاز   نيفيف جرجس رمسيس مسيحو/ ػ ط74
أمؿ خيري السيد عبد المحسف عبد الرحيـ تمريض  ممتاز   /ػ ط75
  طب بشري  ممتاز  إيماف زكريا يحيي محمد العيسوي /ػ ط76
   تمريض  جيد جدا  ىدي أحمد السيد الشرعي /ػ ط77
أية شكري محمد جعفر    طب بشري جيد جدا  /ػ ط78
   تمريض  جيد جدا  مبروكة عبد المنعـ حسف الحداد /ػ ط79
زىراء عزب محمد أبو العطا   طب بشري جيد جدا   /ػ ط80
  تمريض  جيد جدا   أميرة نبوي عبد المعطي أبو العـز/ػ ط81
   صيدلة  جيد جدا   ىناء عبد اهلل حسانيف مبارط/ػ ط82
  طب بشري جيد جدا  عبد الحميد فتحي عبد الحميد محمد /ػ ط83
   طب بشري جيد جدا  وفاء إسماعيؿ حمداف حسف /ػ ط84
  طب أسناف جيد جدا  جياد أحمد زيف العابديف عبد العظيـ /ػ ط85
   طب بشري جيد جدا  ىشاـ حجازي محمد حجازي /ػ ط86
  صيدلة  جيد جدا   بسنت رمضاف بدوي محمد شمبي/ػ ط87
   طب بشري جيد جدا   زينب السعيد عبد الغني العراقي/ػ ط88
  تمريض  جيد جدا  كعب الخير عبد العاطي إبراىيـ زيداف /ػ ط89
ميا عبد العاطي محمد شمبي   طب بشري جيد جدا  /ػ ط90
   طب أسناف جيد جدا  أحمد محمد محمد محمود طو /ػ ط91
   تمريض  جيد جدا   ليمي عبد الحميـ سيد أحمد الفقي/ػ ط92
   طب أسناف جيد جدا   إسالـ طمعت عزت أميف/ ػ ط93
   طب بشري جيد جدا   محمد عالـ عبد الرحمف عمى / ػ ط94
   طب أسناف جيد جدا   إسراء زكريا يحيي العيسوي/ ػ ط95
   صيدلة  جيد جدا  نانسي السيد فريد جادو  /ػ ط96
  صيدلة  جيد جدا  مراد خيري إبراىيـ مصطفي عسكر /ػ ط97
   طب بشري جيد جدا  أحمد نبيؿ سعيد البزار  /ػ ط98
   صيدلة  جيد جدا   سارة عيد عمى السيد سالمة/ػ ط99

   صيدلة  جيد جدا  سممي محمد سعد أحمد راشد /ػ ط100
  صيدلة  جيد جدا  محمود مصطفي الميدي مصطفي /ػ ط101
  تمريض  جيد جدا   أميرة رشواف عبد المجيد إبراىيـ /ػ ط102
أيمف عبد القادر جابر أحمد   صيدلة  جيد جدا   /ػ ط103
  صيدلة  جيد جدا   سمر صبحي عبد المجيد عبد السالـ/ػ ط104
  طب بشري جيد جدا  عبد الفتاح عمى عبد الفتاح حسيف /ػ ط105
محمد عبد المطيؼ محمد زيداف  طب بشري جيد جدا   /ػ ط106
   صيدلة  جيد جدا  نورا جماؿ محمد محمد المالح /ػ ط107
  طب بشري جيد جدا   محمد عبد المنعـ محمد عبد النبي/ػ ط108
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//   طب بشري جيد سمر محسف محمد صادؽ خميؿ /ػ ط109
//    طب بشري جيد محمد السعيد إبراىيـ باز /ػ ط110
// رامي راجح محمد راجح   طب بشري جيد  /ػ ط111
//   طب بشري جيد  ىناء عبد الحميد محمود الغرابمي/ػ ط112
//   صيدلة  جيد  منار عبد الحميد طو عبد السالـ/ ػ ط113
// أماني محمد السيد عبد اهلل   طب بشري جيد/ػ ط114
//    تمريض  جيد  أسماء صابر المرسي الغراب/ ػ ط115
//   طب بشري جيد مروة الدمرداش عبد الحميد محمد /ػ ط116
//    طب بشري جيد عمرو جماؿ صالح ضباشة /ػ ط117
//   تمريض  جيد  عفاؼ الغنيمي إبراىيـ الشرقاوي/ػ ط118
//   طب بشري جيد  ىيثـ محمد عبد المولي طو إبراىيـ/ػ ط119
//   تمريض  جيد  كريمة إسماعيؿ أحمد عبد الحافظ/ػ ط120
//   صيدلة  جيد ياسميف جماؿ عبد الناصر سعيد /ػ ط121
//   طب بشري جيد  رشا محمود عبد العزيز فتح اهلل/ػ ط122
   صيدلة  مقبوؿ  ندي السيد حسف أبو الحسف /ػ ط123
  طب بشري مقبوؿ   أحمد شعباف محمد عمى حنتوش/ ػ ط124
نيريف محمد محمود حممي عالـ  صيدلة  مقبوؿ   /ػ ط125
  صيدلة  مقبوؿ  محمد قطب عبد الحميد محمود /ػ ط126
أحمد فتحي محمود ميدي   صيدلة  مقبوؿ  /ػ ط127

القـــرار  

. ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
 

 : موضوعات البحوث العلمية : سابعا 
  472/6/2/2020الموضوع رقم 

تعديؿ المسمي لجنة القيـ والمبادئ إلى لجنة القيـ والمبادئ وأخالقيات  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. البحث العممي 

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  473/6/2/2020الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
( 6)بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (45)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير ودكتوراه 
القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  474/6/2/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التاليػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم   م 
 1مدرس الكيمياء الحيوية الطبية  إيماف صالح الديف عرفات/ د 1
 فكرة بحث 2مدرس جراحة األذف واألنؼ والحنجرة  أحمد محمود حمداف/ د 2
 فكرة بحث 1مدرس جراحة األذف واألنؼ والحنجرة  طارؽ عبد الرحمف عبد الحافظ/ د 3
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 2زميؿ طب األطفاؿ  مبروكة عطية عمى ندا/ د 4
 18أستاذ مساعد األشعة التشخيصية  أشرؼ أنس فيمي زيتوف/ د 5
 12أستاذ مساعد الجراحة العامة  محمد أشرؼ بمبع/ د 6
 8أستاذ مساعد الجراحة العامة محـر عبد السميع محمد / د 7
 1أستاذ مساعد عالج األوراـ والطب النووي سوزاف أحمد الحسنيف / د 8

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  475/6/2/2020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل األبحاث العممية الخاصة بطالب الدراسات العميا ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
: عمى النحو التالي  (الماجستير ـــ الدكتوراه)لدرجتي 

 
موافقة مجمس الدرجة التخصص االســـــم   م 

القسم 
 5/1/2020ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي بسمة جماؿ عبد المقصود / ط 1
 5/1/2020ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ عمرو محمد عبد اإللو / ط 2
 5/1/2020ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سممي دخيؿ عبد الرحمف / ط 3
 5/1/2020ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة مجدي السيد عبد الغفار / ط 4
 5/1/2020ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة أحمد محمد إبراىيـ خطاب / ط 5
 5/1/2020ماجستير األمراض النفسية سممي عبد الصمد عطية / ط 6
 5/1/2020ماجستير طب المناطؽ الحارة دينا يحيي عبد الشافي / ط 7
 5/1/2020ماجستير األمراض النفسية مروة رفعت أحمد خميؿ  /ط 8
 5/1/2020ماجستير الميكروبيولوجيا ميا محمد عمى الدىشاف /ط 9
 5/1/2020ماجستير طب المناطؽ الحارة أحمد يوسؼ حسف متولي / ط 10
 5/1/2020ماجستير األشعة التشخيصية والء عبد العزيز البينسي / ط 11
 5/1/2020ماجستير األشعة التشخيصية أسماء عز الديف شعباف / ط 12
 5/1/2020ماجستير األشعة التشخيصية ندا نبيؿ أحمد العبكاوي / ط 13
 24/12/2019ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية أحمد مرضي جابر حماد / ط 14
 29/12/2019ماجستير طب األطفاؿ لورا سامي أحمد الصياد / ط 15
 5/1/2020ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة نانسي فتحي عبد المنعـ / ط 16
 29/12/2019ماجستير طب وجراحة العيف عالء السيد عبده السيد  / ط 17
 29/12/2019ماجستير جراحة العظاـ أحمد عبد العظيـ سعد أبو سالـ / ط 18
 29/12/2019ماجستير جراحة العظاـ مصطفي محمد مسرجة / ط 19
 25/11/2019ماجستير طب األطفاؿ جميمة سعيد خميس عبد المعطي / ط 20
 19/1/2020ماجستير طب األسرة حناف مصطفي أحمد الرومي /ط 21
 25/1/2020ماجستير أمراض الباطنة العامة محمد سعيد عبد اهلل / ط 22
 30/10/2019ماجستير طب األطفاؿ أحمد محمد عبد المطيؼ حرب / ط 23
 27/10/2019ماجستير طب وجراحة العيف ميالد نشأت صادؽ / ط 24
 1/1/2020ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية مروة عبد الغني البسيوني الخولي / ط 25
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 1/1/2020ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ديفيد جاد اهلل أنور إبراىيـ / ط 26
 5/11/2019ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة أية جماؿ رجب حافظ / ط 27
 24/11/2019ماجستير طب وجراحة العيف نجواف عادؿ جاد / ط 28
 5/1/2020ماجستير األشعة التشخيصية شريؼ رمضاف عبد الخالؽ / ط 29
 26/1/2020ماجستير طب وجراحة العيف اسماء عادؿ عمى العناني / ط 30
 19/1/2020ماجستير الجراحة العامة محمد جابر أحمد صبيح / ط 31
 5/1/2020ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سارة حمزة حمزة عبد الحافظ / ط 32
 29/12/2019ماجستير طب وجراحة العيف دعاء أحمد محمد أحمد / ط 33
 25/1/2020ماجستير أمراض الباطنة العامة محمد البدري محمد أبو العيف  / ط 34
 25/1/2020ماجستير أمراض الباطنة العامة غادة إبراىيـ العايدي / ط 35
 29/12/2019ماجستير طب وجراحة العيف إيماف محمد عبد اهلل األعصر /ط 36
 23/4/2019ماجستير الجراحة العامة كريـ محمد عبد الرحمف شادي / ط 37
 29/12/2019ماجستير طب وجراحة العيف محمد فكري إبراىيـ اليمداف / ط 38
 30/1/2020ماجستير جراحة المسالؾ البولية عبد المنعـ فاروؽ محمد عطية / ط 39
 2/2/2020ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ أحمد صالح عبد العزيز جندي / ط 40
 21/1/2020ماجستير التوليد وأمراض النساء يارا عبد الفتاح مصطفي خورشيد / ط 41
 2/2/2020ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية إسالـ محمود عمى عبيد / ط 42
 29/12/2019دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية  مي أحمد حافظ أبو العنيف / ط 43
 29/12/2019دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية  منى أحمد عباس السيد /ط 44
 2/2/2020دكتوراه التشريح وعمـ األجنة شريف أحمد محمد عبد الرحمف / ط 45
 26/1/2020دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ إيماف عبد العزيز عمى جمبط / ط 46
 2/2/2020ماجستير التشريح وعمـ األجنة إيناس فتحي عمى عمى سميماف / ط 47
 21/1/2020ماجستير أمراض الباطنة العامة ىبو اهلل عبد العزيز فيمي الشامي /ط 48
 2/2/2020ماجستير طب األطفاؿ مروة إبراىيـ حامد حبيب / ط 49
 2/2/2020ماجستير  طب األطفاؿ مي امي عبد العني غانـ /ط 50
 2/2/2020ماجستير  طب األطفاؿ محمد نبيؿ طو / ط 51
 2/2/2020ماجستير  طب األطفاؿ أسماء إبراىيـ السيد محمد شرؼ / ط 52
 2/2/2020ماجستير  طب األطفاؿ خمود أميف السيد أحمد سالـ / ط 53
 29/12/2019ماجستير أمراض الباطنة العامة  شيماء محمد أحمد ضيؼ / ط 54
 5/1/2020ماجستير أمراض الجمدية والتناسمية أنغاـ عمى سميماف مصطفي / ط 55
 2/2/2020ماجستير طب األطفاؿ غادة محمد النبوي زىو /ط 56
 2/2/2020ماجستير  طب األطفاؿ محمد عبد الناصر عبد الباسط / ط 57
 19/1/2020ماجستير الجراحة العامة أشرؼ مصطفي إسماعيؿ الرفاعي /ط 58
 2/2/2020ماجستير جراحة العظاـ أبو المجد صبحي مصطفي / ط 59
 2/2/2020ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمد السيد أحمد عبد المحسف / ط 60
 24/12/2019ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية محمد بالؿ جالؿ خالؼ / ط 61
 2/2/2020ماجستير  طب األطفاؿ ىند محمد عفت خطاب /ط 62
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 21/1/2020ماجستير أمراض الباطنة العامة ياسر محمد جمعو عمى شاىيف / ط 63
 4/12/2019ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمد محمود إبراىيـ غالب / ط 64

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  476/6/2/2020الموضوع رقم 

نبيل عبد الفتاح الكفراوي / د. إضافة ممفات جديدة لمدراسة المقدم من أػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. األستاذ بقسـ الباطنة العامة 

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
 

  477/6/2/2020الموضوع رقم 

والء فريد عبد العزيز / د. الموافقة عمى المشروع البحثي المقدم من أػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
  . أستاذ ورئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدموية

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
 

: ما يستجد من أعمال : ثامنا 
  478/6/2/2020الموضوع رقم 

لمعاـ الجامعي  مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميزإحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
مجمس إدارة إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع  وكذلك .. .13/1/2020 الموافؽ االثنيف والمنعقدة يـو 2019/2020

   .9/2/2020 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2019/2020لمعاـ الجامعي  برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميز
القــــرار 

. الموافقة عمى ما جاء بالمحضر وأحيط المجمس عمما 
  479/6/2/2020الموضوع رقم 

 ػػػػ بشأف الموافقة عمى إعداد استمارة المفاضمة  نظرا لزيادة أعداد الخريجيف المتقدميف مدير منسق البرنامج/ د.عرض خطاب أ
الجامعة ـــ التقدير العام في شيادة : تشمل  2020/2021لمبرنامج يستمـز عمؿ استمارة مفاضمة بداية مف العاـ الجامعي 

عمى أن تكون بنظام النقاط التي عمى أساسيا يتم ترتيب الطالب ويتم تحديد العدد ... التخرج ـــ محل اإلقامة ــــ سنة التخريج 
. بما يوافق عميو مجمس اإلدارة سنويا 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  480/6/2/2020الموضوع رقم 

 عميد الكمية بزيادة سعر الساعة المعتمدة لبرنامج الطب المتميز/ د.اقتراح أ ػػػػ بشأف مدير منسق البرنامج/ د.عرض خطاب أ
: عمى أف تكوف عمى النحو التالي 

 . ( جنية لمساعة المعتمدة700 جنية إلى 500مف )ػػ الطالب المصرييف الحاصميف عمى الثانوية العامة وما يعادليا 1 
 . ( جنية لمساعة المعتمدة1000 جنية إلى 500الوافديف مف )ػػػ الطالب الغير مصرييف 2 
 . ( جنية لمساعة المعتمدة1000 جنية إلى 500الصيدلة ػػػ العالج الطبيعي ػػػ األسناف مف )ػػػ الطالب خريجي كميات 3 

 . 2020/2021عمى أف يتـ تطبيؽ ذلؾ عمى الطالب الجدد المقبوليف لمبرنامج بدءا مف العاـ الجامعي 
القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة 
  481/6/2/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى اإلعالن عن الوظائف المطموبة بناءا عمى طمب األقسام األكاديمية عمى أن  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
: كمية الطب جامعة المنوفية عمى النحو التالي يكونوا من خريجي 
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معيديف بقسـ الكيمياء الحيوية  (5) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ التشريح واألجنة  (6) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الفارماكولوجيا  (4) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ اليستولوجيا  (4) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الباثولوجيا  (4) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الطفيميات  (3) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الفسيولوجيا  (6) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الميكروبيولوجيا  (3) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  (2) ػػػ عدد 
معيديف طب الصناعات بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  (2) ػػػ عدد 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ... الموافقة عمى النحو التالي 
معيد بقسـ الكيمياء الحيوية  (3) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ التشريح واألجنة  (3) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الفارماكولوجيا  (3) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ اليستولوجيا  (3) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الباثولوجيا  (3) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الطفيميات  (2) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الفسيولوجيا  (4) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  (2) ػػػ عدد 
معيديف طب الصناعات بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  (1) ػػػ عدد 
معيديف بقسـ الميكروبيولوجيا  (3) ػػػ عدد 

 
 

 
لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن السيد األستاذ الدكتور /    وا 

 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة 
 

  
الكلية                                عميد                      أمين المجلس  

 
  محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.عصام عبد الونيس بحيري    أ/ د.أ

 
 
 


