
   14/1/2020 الثالثاء الموافؽ المنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي" الخامسةالجمسة"محضر اجتماع مجمس الكمية 

 

1 

 
 

 جامعة المنوفية         

                  كلية الطب
 أمانة المجالس واللجان       

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

 14/1/2020الموافق الثالثاء المنعقدة يوم و

 العاشرة والنصؼ صباح وذلؾ في تماـ الساعة 2019/2020لمعاـ الجامعي " الخامسةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 :حضور كؿ مفب  عميد الكمية ورئيس المجمسمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د.برئاسة أ 14/1/2020 الموافؽ الثالثاءيـو 
    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  طاىر عبد الستار محمود / د.ػ أ
      رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيدمحمد أحمد سامي قنديؿ /د.ػ أ
رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مبروؾ محمود غنيـ     / د.ػ أ
  ػػاػػرئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ مشيرة محمد عبد الواحد     /د.ػ أ
      رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػةعبد اهلل عبد العزيز بينسي/ د.ػ أ
     رئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةوالء فريد عبد العزيز موسي   /د.أ ػ

  قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ػ أ
 ة ػػػػ     رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ  مصطفي محمود الحبيبي/ د.ػ أ
 ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجياإيماف عطية التونسي     / د.ػ أ
   رئيس قسـ جراحة المسالؾ البوليةسمطاف محمد سمطاف     / د.أ ػ

 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػةميا أحمد فتحي حمودة     /د.ػ أ
  قسـ الطفيميػػػػات           رئيسوفاء محمد إبراىيـ القرش     / د.ػ أ
رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة      عصاـ عبد الونيس بحيري/ د.ػ أ
      رئيس قسـ الجراحة العامةحاتـ محمود سمطاف / د.ػ أ
ػة  األشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ بسمة عبد المنعـ دسوقي محمد    / د.ػ أ
رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب عصاـ الديف جابر صالح      / د.ػ أ
    رئيس قسـ طب وجراحة العيفعبد الرحمف السباعي سرحاف / د.ػ أ
   قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ      رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
  رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف  أحمد عامر عبد الوىاب      /د.ػ أ
  رئيس قسـ اليستولوجيامايسة عطية أحمد كفافي     / د.ػ أ
       رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزةإبراىيـ غادة عمي حسف/ د.ػ أ
   رئيس قسـ الفسيولوجيا    جرجس صبري يوسؼ / د.ػ أ
 رئيس قسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿسمر جابر أحمد سميماف     / د.ػ أ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿأحمد أنور عطية خطاب     / د.ػ أ
رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي محمد أبو الفتوح شحاتة     / د.ػ أ
   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـأيمف محمد محمود عبيد     / د.ػ أ
 قسـ األمراض المتوطنةرئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح     / د.ػ أ
ة ػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسيرشا عمى مصطفي القباني     / د.ػ أ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةميا محمد عمى البطش      / ػ   د
 أستاذ بقسـ الباثولوجيامنى عبد الحميـ قنديؿ     / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ التشريح واألجنػػػةفاطمة النبوية عبد اليادي     /د.ػ أ
  أستاذ بقسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيػػػػػػػةنيرة فيمي جرجس      / د.ػ أ
أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة أحمد عبد المنعـ رجب     / د.ػ أ



   14/1/2020 الثالثاء الموافؽ المنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي" الخامسةالجمسة"محضر اجتماع مجمس الكمية 

 

2 

 
 

   أستاذ بقسـ الفسيولوجياىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ     / د.ػ أ

   أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعصفاء عبد الفتاح بدر     / د.ػ أ
         أستاذ بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػاءسعيد عبد العاطي صالح/ د.ػ أ
    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةإيناس سعيد سيد أحمد      / د.ػ أ
      أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة    إيماف عبد الفتاح بدر/ د.ػ أ
    األستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمي  / د.ػ أ

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

      أستاذ بقسـ األمراض الصدرية  رباب عبد الرازؽ الوحش/ د.ػ أ
    أستاذ بقسـ جراحة المخ واالعصابحساـ عبد الحكيـ النعماني     / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البولية      محمد عبد المنعـ الشاذلى/ د.ػ أ
    أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف حاتـ محمد جاد يوسؼ      /د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الجراحة العامػػة  محمود عبد المطيؼ بيراـ     / د.ػ أ

      أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػةعزة جابر عنتر فرج/ د.ػ أ
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف االماـ     / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ الطفيميػػػػاتنانسي محمود حربة     / د.أػػ 
 أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأحمد محمد عبد العزيز عمارة     / د.ػػػ أ
      أستاذ متفرغ بقسـ اليستولوجياسامي الحسيني عطية / د.ػ أ
 أستاذ متفرغ بقسـ الجراحة العامةسعيد إبراىيـ المالح     / د.ػ أ
أستاذ متفرغ بقسـ جراحة المسالؾ البولية فاطمة أحمد الصيرفي      / د.ػ أ
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األطفاؿفادي محمد حسيف الجندي    / د.ػ أ
   أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيويػػػة أشرؼ عبد الرؤوؼ داود  / د.ػ أ
نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة  حسيف أحمد ندا       / ػ د
  ػةاألشعة التشخيصيػػػػمدرس بقسـ طارؽ فوزي عبد الصمد     / ػ  د
  (الجودة بالكمية وحدة مدير)الحيوية  ءبقسـ الكيميا المساعد  األستاذرانيا محمد عزمي الشاذلي/ ػ دوتـ دعوة  * 

: وقد حضر كؿ مف باإلنابة عف رئيس القسـ *
  أستاذ مساعد بقسـ طب األسػػػرةأمؿ أحمد سالمة  / ػ د

  مدرس بقسـ جراحة القمب والصػػػػػػػػدرمحمد فوزي الطويؿ  / ػ د
:  وقد اعتذر عف عدـ الحضور *  

 كيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػػػػالب  ناصر محمد عبد الباري  و /د.ػ أ
   ةػػػػػػرئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيصفاء عبد الظاىر أميف  / د.ػ أ
أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة عالء الديف عبد السالـ داود  / د.أػ 
أستاذ مساعد بقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بالمنوفية   عبد اهلل حنفي عبد العزيز  /ػ د

: عف الحضور كؿ مف تغيب وقد * 
   رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػةعالء حسف عبد المؤمف مرعي/ د.ػ أوكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئػػػػة    /د.ػ أ

  أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةعادؿ حسيف عبد المعطي عمر / د.  ػ أ أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرةتغريد محمد فرحات/ د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية حاـز حسف عيد حسف / د.ػ  أ  أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـالسيد مرسي زكي / د.ػ أ

أستاذ بقسـ طب األطفاؿ       غادة محمد المشد  / د.ػ أ  أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركػػػزخالد موسى أبو العنيف / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ اليستولوجيا غادة حسف الصيفي  / د.  ػ أأستاذ بقسـ عالج األوراـ والنػػػػػػػوويإيماف عبد الرازؽ توفيؽ / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الجراحة العامة ورئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعيةعالء عبد العظيـ السيسي / د.ػ أ    أستاذ بقسـ الميكروبيولوجيا الطبيةعزة زغموؿ لبيب / د.ػ أ



   14/1/2020 الثالثاء الموافؽ المنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي" الخامسةالجمسة"محضر اجتماع مجمس الكمية 

 

3 

 
 

     أستاذ مساعد بقسـ أمراض الباطنة العامةياسيف صالح ياسيف/ د.ػ أ    أستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر/ د.ػ أ
 التخدير والعناية المركزةمدرس بقسـ صبري إبراىيـ السيد أحمد  / ػ  د

  
ثـ " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "  عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.واستيؿ الجمسة السيد أ

... متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ الجدد مجمس اؿرحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء 
. ىنا سيادتو السادة حضور بالعاـ الميالدي  الجديد * 
: ىنأ سيادتو كؿ مف *
 عمى طاىر عبد الستار محمود/ د.لتولية منصب رئيس قسـ جراحة العظاـ كما شكر أأيمف محمد محمود عبيد / د.ػػػ أ

 . فترة رئاسة لمقسـ
روحية حسف العدؿ عمي فترة / د.كما شكر أ إيماف عطية التونسي لتولييا رئيس قسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية/ د.ػػػ أ

. رئاستيا لمقسـ 
. األستاذ بقسـ طب األسرة  لتولييا منصب وكيؿ كمية تكنولوجيا العمـو الصحية ىالة محمد المصيمحي شاىيف / د.ػػػ أ

 
: عمى النحو التالي في عرض الموضوعات المدرجة بجدوؿ األعماؿ سيادتو  ثـ بدأ *

 

.    تحديد مدة شغؿ الوظائؼ اإلدارية بالوحدات المختمفة داخؿ الكمية :أوال 
. ػػ عرض الموقؼ اإلنشائي لمبني مستشفي عالج األوراـ3. ػ البورد المصري لألطباء2
. ػػ عرض الخطوات الجاري إتخاذىا لمتطبيؽ الفعمي لجودة المستشفيات 4
 . أحمد شقير /  لألستاذ الدكتورHow to Write an Original Article:ػػ الدورة التدريبية الثانية 5
 

: المصادقات : ثانيا
  345/5/1/2020الموضوع رقم 

  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2019/2020 يلمعاـ الجامع" الرابعةالجمسة " المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  344/4/12/2019 حتى 275/4/12/2019 والمتضمنة القرارات مف  15/12/2019

: القــــرار 

المصادقة 
  346/5/1/2020الموضوع رقم 

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

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
: الموافقة عمى سفر كؿ مف * 

 بالكمية والمرشح لبعثة المدرس المساعد بقسـ عالج األوراـ والطب النوويبالؿ محمد مميجي أبو سعيدة / ػػػ الطبيب1
اإلشراؼ المشترؾ إلى مركز مايو كمينيؾ بالواليات المتحدة األمريكية وذلؾ لتنفيذ بعثة اإلشراؼ المشترؾ اعتبارا مف 

.  أو مف تاريخ السفر 20/1/2020
 بالكمية لمدة عاـ لمياباف اعتبارا مف تاريخ المدرس بقسـ األمراض المتوطنةأيمف أحمد مصيمحي أحمد صقر / ػػػ د2

برامج التدريب في قطاع الصحة لإلرتقاء )السفر لمتدريب في جامعة كيوشو اليابانية في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية 
.  عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات  (بمستوي األدارء وتنمية القدرات البشرية

 بالكمية لمسفر  إلى إنجمترا في ميمة المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامةىيثـ محمد عاطؼ حامد سميماف / ػػػ د3
 أغسطس 2 فبراير حتى 3اعتبارا مف تدريبية لمدة ستة أشير لمتدريب عمى جراحات القولوف والمستقيـ والمناظير الجراحية 

.  عمى نفقتو الخاصة وبمرتب يصرؼ مف الداخؿ 2020
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بالكمية إلى دبي باإلمارات األستاذ المتفرغ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة عمر عبد المنعـ عبد السالـ البنياوي / د.ػػػ أ4 
 عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد 2020 يناير 17 حتى 15في الفترة مف العربية المتحدة لحضور المؤتمر الدولي لألنؼ واألذف 

. لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر 
 

: موضوعات لإلحاطة : ثالثا 
  347/5/1/2020الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
10/12/2019.    

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  348/5/1/2020الموضوع رقم 

 األحد والمنعقدة يـو 2018/2019لمعاـ الجامعي شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  .29/12/2019الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  349/5/1/2020الموضوع رقم 

ػػػػ بشأف إحاطة المجمس عمما بصرؼ الزيادات التي أقرتيا وزارة المالية لمسادة مدير عاـ الشئوف المالية / عرض خطاب السيد
/ د.أعضاء ىيئة التدريس والوظائؼ المعاونة والسادة العامميف بالكادر العاـ وذلؾ طبقا لممذكرة المرفقة الخاصة بموافقة السيد أ

 . 18/12/2019رئيس الجامعة بتاريخ 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  350/5/1/2020الموضوع رقم 

 األربعاء والمنعقدة يـو 2018/2019لمعاـ الجامعي " القيـ وأخالقيات البحث العممي " حاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع إ
   .1/1/2020الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  351/5/1/2020الموضوع رقم 

 5/1/2020 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2019/2020لمعاـ الجامعي المكتبات لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  352/5/1/2020الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2019/2020لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
5/1/2020.  

القــــرار 

 أحيط المجمس عمما

 

  353/5/1/2020الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2018/2019لمعاـ الجامعي لجنة شئوف التعميـ والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
12/1/2020.   

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
 

: موضوعات آخري : رابعا 
  354/5/1/2020الموضوع رقم 
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استحداث تخصص طب المسنيف ضمف التخصصات التابعة لمكمية ػػػ بشأف األميف العاـ لنقابة أطباء مصر / عرض خطاب د
وذلؾ وكذلؾ استحداث نيابات ودراسات عميا في ىذا التخصص وأسوة بما ىو موجود فعميا في كمية الطب جامعة عيف شمس 
. لخدمة كبار السف مف المواطنيف حيث أنو نظرا لمتقدـ العممي في مجاالت الطب ارتفعت معدالت األعمار بيف المصرييف 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : خامسا 
  355/5/1/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى لجاف الممتحنيف لمفرقة الثانية لمفصؿ الدراسي األوؿ ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
:  لقسـ الصحة العامة وطب المجتمع عمى النحو التالي 2019/2020لمعاـ الجامعي 

أستاذ مساعد بالقسـ  إيماف عبد العظيـ سالـ / ػػ دأستاذ ورئيس القسـ  أميمية أبو الفتح محروس  / د. ػػ أ
أستاذ مساعد بالقسـ  ىالة مراوف محمد جبر  /  ػػ   د

 لقسـ الفارماكولوجيا عمى  Foundation 3 المقرر 2019/2020ػػػػ وتشكيؿ لجاف الممتحنيف لمفرقة األولي لمعاـ الجامعي 
: النحو التالي 

أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا ميا محمد البطش / ػػ دأستاذ بقسـ الباثولوجيا  أسماء جابر عبده  / د.  ػػ أ
مدرس بقسـ الفارماكولوجيا عماد متولي الحناوي / ػػ   دأستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيا  شيريف فتحي /  ػػ   د

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػة 
  356/5/1/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى إعفاء طالب الكمية وطالب االمتياز مف مصاريؼ تسجيؿ األبحاث ػػػ بشأف  مدير مركز التطوير الطبي/ مذكرة د
. العممية بمجنة القيـ 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  357/5/1/2020الموضوع رقم 

 دور نوفمبر خالد محمد عبد الحافظ أبو نار/  الخريجتصويب نتيجةػػػ بشأف  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية / د.مذكرة أ
 . (لمزيد مف الدراسة والمؤجؿ ) ... 2013/2014 في المجموع الكمي لمفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي 2016/2017

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  358/5/1/2020الموضوع رقم 

محمد سمير محمد سميـ مف / الطالب الفمسطينيالموافقة عمى تحويؿ ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
  عمى أف يحمؿ المواد 2019/2020لمعاـ الجامعي جامعة فيميبس ماربورج بألمانيا إلى الكمية بالفرقة الثالثة / كمية الطب

   .(مدخؿ الجودة ػػػػػ المغة اإلنجميزية ػػػػ الحاسب ػػػػ حقوؽ اإلنساف)
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  359/5/1/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى قبوؿ األعذار المرضية المتحانات الدور األوؿ لبعض ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2018/2019طالب الفرقة السادسة لمعاـ الجامعي 

عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ 
السابع جميع المواد منار أبو العنيف أحمد بموز  1
األوؿ طب األسرة عمى لطفي عمى عيد عرفو  2
الثاني نساء وتوليد + العممي + جراحة ورقة ثالثة أية السيد حامد  3
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الخامس نساء وتوليد أية ىشاـ القاضي  4
األوؿ جراحة إيماف عادؿ محمود   5
األوؿ نساء وتوليد + جراحة كعبة مجدي زيف الفتوح  6
األوؿ  نساء وتوليد مراـ أسامة محمد تركي  7
الثاني طب أسرة + نساء وتوليد + جراحة نورا أحمد فتحي عطا اهلل  8
األوؿ طب أسرة + نساء وتوليد + جراحة أية جماؿ إبراىيـ خفاجي  9

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  360/5/1/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى تصويب نتيجة بعض الطالب بالفرقة الخامسة لمعاـ ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2018/2019الجامعي 

 
ـ 

 
اسػػػـ 

 
المادة 

 النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

 لمفرقة
الدرجة الكمية 

 لممادة
المجموع الكمي 

 لمفرقة
جيد جدا 1213 جيد جدا 736 جيد جدا 1212 جيد جدا 735الباطنة   أحمد أيمف عمى جماؿ الديف   1
 ممتاز 1387 ممتاز 857 ممتاز 1386 ممتاز 856الباطنة  أحمد خالد عزت شعيب  2
 جيد جدا 1224 جيد جدا 736 جيد جدا 1217 جيد جدا 729الباطنة  أحمد طارؽ عبد الحميد   3
 ممتاز 1253 جيد جدا 754 ممتاز 1238 جيد جدا 739الباطنة  أحمد نبيؿ محمود شياب  4
 جيد جدا 1156 جيد جدا 692جيدجدا 1154 جيد جدا 690الباطنة إسراء أيمف عبد الباسط أحمد  5
 ممتاز 1321 ممتاز  815 ممتاز 1320 ممتاز 814 الباطنة إسالـ عبد المنعـ محمد  6
 ممتاز 1255 ممتاز 764 ممتاز 1253 جيد جدا 762الباطنة أميرة حامد غباشي االسرج  7
 ممتاز 1324 ممتاز 45 ممتاز 1321 جيد جدا 42طب األسرة أميرة محمد جابر عبد المطيؼ   8
 ممتاز 1234 ممتاز 44 جيد جدا 1224//  جيد34طب األسرة إيماف مرضي محمد بقوش  9
الباطنة أية ندا فرج عبد الحميد  10

األطفاؿ 
 ممتاز 775
 ممتاز 450

 ممتاز 776 ممتاز 1270
 ممتاز 451

 ممتاز 1272

 جيد جدا 1224 جيد جدا 733 جيد جدا 1222 جيد جدا 731الباطنة  جياد فاروؽ زكي جاب اهلل  11
 ممتاز 1294 ممتاز 787 ممتاز 1293 ممتاز 786الباطنة رنا محمد محمد محمود سرور  12
 ممتاز 1238 ممتاز 448 ممتاز 1237 ممتاز 447األطفاؿ سممي نبيؿ أحمد عبد اهلل حبسو  13
 جيد جدا 1222 ممتاز 430 جيد جدا 1218 ممتاز 426األطفاؿ سييمة محمود محمد أبو الميؿ  14
 جيد جدا 1132 جيد جدا 399 جيد جدا 1129 جيد جدا 396األطفاؿ شاىر محمد رشيد عبد الخالؽ  15
 جيد جدا 1121//  جيد673 جيد جدا 1115//  جيد667الباطنة  عبد الحكيـ أسامة عبد الحكيـ  16
الباطنة  عبد الرحمف الصفطي فيمي   17

طب األسرة 
 ممتاز 851
 ممتاز 47

 ممتاز 853 ممتاز 1380
 ممتاز 48

 ممتاز 1383

 (عذر أطفاؿ)دور ثاني جيد جدا 732 (عذر أطفاؿ)دور ثاني جيد جدا 731الباطنة  عبد الرحمف عصاـ المحمدي   18
 ممتاز 1289 ممتاز 779 ممتاز 1284 ممتاز 774الباطنة  عبد اهلل محمد فتح اهلل شعيب  19
 ممتاز 1285 ممتاز 782 ممتاز 1284 ممتاز 781الباطنة  عبير عبد المنعـ عبد العاطي   20
 ممتاز 1313 ممتاز 796 ممتاز 1303 ممتاز 686الباطنة  فاتف عبد الغفار عبد الغفار   21
 جيد جدا 1132 جيد جدا 690 جيد جدا 1124 جيد جدا 682الباطنة فريػػاؿ ممدوح عبد العميـ عبد اهلل  22
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 ممتاز 1339 ممتاز 819 ممتاز 1338 ممتاز 818الباطنة كريـ رجائي عبد الفتاح صالح  23
 ممتاز 1324 ممتاز 475 ممتاز 1319 ممتاز 470األطفاؿ كريـ محمد صالح حسب النبي  24
 ممتاز 1296 ممتاز 780 ممتاز 1294 ممتاز 778الباطنة  كريـ وجدي فؤاد محمد عفيفي  25
 جيد جدا 1122//  جيد665 جيد جدا 1109//  جيد652الباطنة محمد عبد الشافي عبد الدايـ   26
 جيد جدا 1193 جيد جدا 737 جيد جدا 1179 جيد جدا 723الباطنة محمد عماد الديف رشدي شتمة  27
 ممتاز 1279 ممتاز 447 ممتاز 1278 ممتاز 446األطفاؿ محمد محمود محمد جماؿ  28
 جيد جدا 1215 ممتاز 48 جيد جدا 1201//  جيد34طب األسرة محمد مصطفي السيد سيد أحمد  29
 ممتاز 1339 ممتاز 813 ممتاز 1234 ممتاز 808الباطنة مروة محـر إبراىيـ سالـ الخولي  30
 مقبوؿ 929 مقبوؿ 562 مقبوؿ 925 مقبوؿ 561الباطنة منار جماؿ عبد العزيز معروؼ  31
 ممتاز 1258 ممتاز 774 ممتاز 1253 ممتاز 769الباطنة نارديف كـر واسيمي عازر  32
 ممتاز 1265 جيد جدا 762 ممتاز 1264 جيد جدا 761الباطنة نبيؿ اسحؽ عطية اسحؽ  33
//  جيد1027//  جيد589//  جيد1025//  جيد587الباطنة نشوي إبراىيـ زكريا سميماف  34
 جيد جدا 1093 جيد جدا 632 جيد جدا 1092//  جيد631الباطنة نواؿ أسامة إبراىيـ السبكي  35
 ممتاز 1394 ممتاز 855 ممتاز 1393 ممتاز 854الباطنة ىياـ محمد ناصر حامد بحبح  36
 جيد جدا 1175 جيد جدا 698 جيد جدا 1173 جيد جدا 696الباطنة  وفاء صبحي الدسوقي عبد السالـ  37
 جيد جدا 1232 جيد جدا 738 جيد جدا 1231 جيد جدا 737الباطنة  يارا سامح أحمد محمد يوسؼ  38
//  جيد1043 جيد جدا 385//  جيد1041 جيد جدا 383األطفاؿ أحمد وليد خالد القدوة  39
 ممتاز 1308 ممتاز 795 ممتاز 1298 ممتاز 785الباطنة أية محمد فوزي عبد المجيد  40

 :أخطاء في النتيجة المعمنة بعد مراجعتيا بدقة مف قبؿ الكنتروؿ 
 ممتاز وتعديؿ المجموع النيائي 48 ممتاز إلى 46تعديؿ طب األسرة مف عبد الرحمف صالح الديف شعباف  41

 ممتاز 1402 ممتاز إلى 1400مف 
ال يوجد لدييا مواد تخمؼ نورا محمد عصاـ الديف  42
تعديؿ التقدير العاـ مف جيد جدا إلى ممتاز رانيا كامؿ شمتوت  43
تعديؿ التقدير العاـ مف ممتاز إلى جيد جدا خالد عمرو صالح عبد السالـ  44
 تعديؿ التقدير العاـ مف ممتاز جيد جدا محمد السيد عبد الجابر خضر  45
تعديؿ التقدير العاـ مف ممتاز إلى جيد جدا  نورىاف مسعد عبد القدوس شاشة  46
 ممتاز وتعديؿ المجموع 783 ممتاز إلى 782تعديؿ درجة الباطنة مف ىياـ أحمد عبد الوىاب  47

 ممتاز 1273 ممتاز إلى 1272النيائي مف 
 ممتاز وتعديؿ المجموع النيائي مف 751 إلى 75تعديؿ درجة الباطنة مف ىشاـ سعيد بيومي القشاش  48

 ممتاز 1244 إلى 568
 مقبوؿ 584 إلى 491تعديؿ درجة الباطنة مف خالج محمود فوزي  49

 مقبوؿ بعد الرفع مقبوؿ 284 ضعيؼ إلى 227تعديؿ درجة األطفاؿ مف 
 مقبوؿ 907 وتعديؿ المجموع النيائي مف راسب إلى 

 مقبوؿ وتعديؿ المجموع النيائي مف 584 إلى 544تعديؿ درجة الباطنة مف حسف محمد حسف عكاشة  50
 مقبوؿ 935 مقبوؿ إلى 913

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  361/5/1/2020الموضوع رقم 
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رفعت حسني محمد رفعت بالفرقة / الموافقة عمى تصويب نتيجة الطالبػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
بناءا عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية   2016/2017لمعاـ الجامعي  (الباطنة وأطفاؿ)لمادتي  (دور أوؿ )الخامسة 

.  ممتاز453 ممتاز بدال مف 454.5درجة في مادة طب األطفاؿ لتصبح الدرجة الكمية لممادة  (1.5)ػػػ أحقيتو في زيادة مقدارىا 
 ممتاز 777 ممتاز بدال مف 784.75درجة في مادة الباطنة لتصبح الدرجة الكمية لممادة  (7.75)وأحقيتو في زيادة مقدارىا 
 ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال 6033.25 ممتاز والمجموع التراكمي 1272 ممتاز بدال مف 1281.25والمجموع الكمي لمفرقة 

  . ممتاز مع مرتبة الشرؼ6024مف 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  362/5/1/2020الموضوع رقم 

معتز محمود معوض المعناوي / الموافقة عمى تصويب نتيجة الخريجػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
درجة  (15) أحقيتو في زيادة مقدارىا .....بناءا عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية  2018خريج الكمية دور نوفمبر 
 100+  درجة شفوي وعممي 150+  درجة تحريري 212لتصبح الدرجة الكمية لممادة  (الفرقة السادسة)في مادة النساء والتوليد 

.  درجة بتقدير ممتاز 462= درجة أعماؿ السنة 
 85.5لتصبح الدرجة الكمية لممادة ( الفرقة الرابعة)درجة في مادة األنؼ واألذف والحنجرة  (19.5)وأحقيتو في زيادة مقدارىا 

.  درجة بتقدير ممتاز 185.5=  درجة أعماؿ السنة 40+  درجة شفوي وعممي 60+ درجة تحريري 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  363/5/1/2020الموضوع رقم 

:  كؿ مف الموافقة عمى إيقاؼ قيدػػػ بشأف  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية / د.مذكرة أ
 وذلؾ نظرا لظروفو المرضية 2019/2020بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي أحمد جالؿ عبد الستار العمري / ػػػ الطالب1

. التي تعيقو عف الدراسة عمما بأف ىذا ىو اإليقاؼ الثالث 
 وذلؾ نظرا لظروفو المرضية 2019/2020بالفرقة األوؿ لمعاـ الجامعي أحمد شريؼ زكي عبد المقصود / ػػػ الطالب2

. التي تعيقو عف الدراسة عمما بأف ىذا ىو اإليقاؼ األوؿ 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  364/5/1/2020الموضوع رقم 

%  75تحميؿ بعض الموديوالت لمطالب الذيف لـ تصؿ نسبة حضورىـ ػػػ بشأف  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية / د.مذكرة أ
: وذلؾ لحضورىـ متأخريف عمى النحو التالي 

مواد التحميؿ اسـ ـ 
 F2إسراء سعد محمد محروس  1
 F2إسالـ رضا فكري حسف  2
 F2أحمد طارؽ السيد سعفاف  3
 F2أحمد محمد النبوي عبد العزيز  4
 F1عبد الحميد مصطفي مصطفي  5

 F2+F4عمر أيمف الكالوي أحمد  6

 F1+F2كيرلس ماجد حسني رقاب  7

 F2محمد سعيد طو أبو جندي  8
 F1محمد رمضاف عبد النبي حسف  9
 F1+F2محمد عادؿ بسيوني كشؾ  10
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 F2منار محمد زكي بكري  11
 F2نياؿ مصطفي محمد حماد  12
 F1+F2وليد حامد صبيح  13
 F2أروي صبري عبد الباقي عالـ  14
 F1موسي أحمد موسي خميفة  15
 F1+F2رائد عصاـ المشيراوي  16

 F2+F4محمد سعيد مميجي  17

 F2+F4ىالة أحمد عبد اهلل مبروؾ  18

 F2يوسؼ إيياب سالـ إبراىيـ   19
 F2+F4رامي رفعت البغدادي  20

 F2+F4الزىراء مجدي شندي  21
 F2+F4إبراىيـ سمير محمد عجوة  22

 F2+F1أحمد سامح عبد الجواد الجندي  23

 F2+F4فاطمة محمد سميماف  24

إرجاء قيد أحمد رشدي إبراىيـ محروس  25
 إرجاء قيدإسالـ مجدي السعيد محمد زىراف  26

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  365/5/1/2020الموضوع رقم 

: فصؿ طالب الفرقة األولي الستنفاذ مرات الرسوب عمى النحو التالي ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
ػػػ ريـ أحمد السيد أبو ورد 2ػػػ خديجة مجدي ذكي محمد محمود عبد الرازؽ  1
ػػػ إسالـ عمار عبد الكريـ فميناسي 4ػػػ رنيف أكـر نياد حسوبي    3
ػػػ رواف ياسر مدحت حسيف 6ػػػ خالد محمد عمى الخناني الدسوقي   5
ػػػ سيؼ الديف رياض نواس 8ػػػ سممي ىشاـ أحمد محمود    7
ػػػ يوسؼ عصاـ حسف حسف 9
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  366/5/1/2020الموضوع رقم 

 2019/2020الخطة الدراسية لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
 . سلمرحمة البكالوريو

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  367/5/1/2020الموضوع رقم 

 س لمرحمة لمبكالوريو2019/2020الخطة الدراسية لمعاـ الجامعي ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
 . (النظاـ القديـ)

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  368/5/1/2020الموضوع رقم 

طالب وطالبة باإلضافة  300الموافقة عمى قبوؿ عدد ما ال يزيد عف ػػػ بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د.أمذكرة 
 . 2020/2021 طالب شيادات معادلة لمعاـ الجامعي 20 طالب وافد و30إلى 
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القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

: موضوعات شئون هيئة التدريس: سادسا 
  369/5/1/2020الموضوع رقم 

ػػػ بشأف إعالف إدارة شئوف ضباط القوات المسمحة قبوؿ دفعة  مدير إدارة التربية العسكرية جامعة المنوفية /المقدـ عرض خطاب
. الدكتوراه لمتكميؼ بالصفة العسكرية بالقوات المسمحة / مف حممة الماجستير (األطباء البشرييف ػػػ األسناف ػػػ الصيادلة)جديدة مف 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  370/5/1/2020الموضوع رقم 

ػػػ بشأف إحاطة المجمس عمما بأنة طبقا لشروط التقدـ لمجاف العممية وطبقا أميف المجمس األعمي لمجامعات / د.عرض خطاب أ
في الدورة الثانية عشر والخاصة باألوراؽ والمستندات  (28)مف قواعد الترقية في دورتيا الثالثة عشر والمادة  (31)لممادة 

المطموب تقديميا فيي تتضمف تقارير وحدة المكتبات الرقمية بالمجمس اإلعمي لمجامعات مما يعني أف التقرير ينبغي أف يكوف 
ضمف األوراؽ الموجودة في ممؼ التقدـ قبؿ تقديـ أوراقة لمجنة العممية أما في حالة التميز العممي فإف تقارير وحدة المكتبات 

الرقمية يكوف مطموب اإلثبات شرط التميز العممي عند التقدـ داخؿ القسـ والكمية قبؿ وصوؿ األوراؽ إلي المجنة العممية وفي كؿ 
األحواؿ فإف الفترة الزمنية لتحكيـ األبحاث وورود التقارير ال تتضمف الفترة  الخاصة بإصدار تقارير وحدة المكتبات الرقمية والذي 

وبناء عمية نؤكد عمى ضرورة عدـ استقباؿ أي ممفات خاصة بالمتقدميف لمترقية . يعتبر جزء مف ممؼ التقدـ إلى المجنة العممية 
. بدوف تقارير فحص االقتباس ومعامؿ تأثير 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  371/5/1/2020الموضوع رقم 

محمد السعيد / ػػػػ بشأف موافقة مجمس القسـ عمى تدريب الطبيبرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسية / د.عرض خطاب أ
 المدرس المساعد بالقسـ بمستشفي جابرييؿ مونبيية أثناء فترة أجازتو مرافقو زوجتو لمعاـ الثاني والتي تقـو بتفيذ  رضواف الشيف

. بعثة اإلشراؼ المشترؾ بدولة فرنسا 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  372/5/1/2020الموضوع رقم 

: تعييف كؿ مف الموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 المدرس بقسـ الميكروبيولوجيا والمناعة الطبيةأسماء محمد محمد البرلسي  /  ػػػ د
 المدرس بقسـ الميكروبيولوجيا والمناعة الطبيةإيماف حسني محمد سالـ  /  ػػػػ د

.  بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمة أستاذ مساعدلشغؿ وظيفة 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف 
  373/5/1/2020الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األمراض المتوطنة مؤمنة سعيد محمد الحامولي / تعييف دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
.  بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمة أستاذ مساعدلشغؿ وظيفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف 
  374/5/1/2020الموضوع رقم 

ألستاذ المساعد بقسـ جراحة العظاـ محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ا/ تعييف دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 تاريخ مرور خمس سنوات عمى وظيفة 28/1/2020 بذات القسـ والكمية عمى أف يؤجؿ تعيينو حتى تاريخ أستاذلشغؿ وظيفة 
. أستاذ مساعد

القــــرار 
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ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة 
  375/5/1/2020الموضوع رقم 

ألستاذ المساعد بقسـ جراحة العظاـ لشغؿ أحمد فؤاد شمس الديف ا/ تعييف دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
.  بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمةأستاذوظيفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة 
  376/5/1/2020الموضوع رقم 

ألستاذ المساعد بقسـ طب وجراحة ىاني أحمد خيري عبد العزيز ا/ تعييف دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
.  بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمةأستاذالعيف لشغؿ وظيفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة 
  377/5/1/2020الموضوع رقم 

ألستاذ المساعد بقسـ جراحة التجميؿ ياسر محمد عمر الشيخ ا/ تعييف دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
.  بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمةأستاذوالحروؽ لشغؿ وظيفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة 
  378/5/1/2020الموضوع رقم 

المدرس بقسـ طب وجراحة العيف لشغؿ وظيفة مروة عمى زكي جالؿ / تعييف دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
.  بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمة أستاذ مساعد

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف 
  379/5/1/2020الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الطب الطبيعي جيياف دسوقي فايد / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
. والروماتيـز والتأىيؿ بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  380/5/1/2020الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ شيماء يحيي عبد الرؤوؼ األزوؾ / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
الصحة العامة وطب المجتمع بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب 

. المنوفية 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  381/5/1/2020الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ اليستولوجيا شيماء عبد الجواد السيد / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
. بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  382/5/1/2020الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ طب األطفاؿ بالكمية يسرا عبد الرحمف حشيش / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  383/5/1/2020الموضوع رقم 
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المعيد بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكمية أحمد حممي زياف / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  384/5/1/2020الموضوع رقم 

: في منح كؿ مف  النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
األستاذ بقسـ األنسجة وبيولوجيا الخمية بالكمية إعارة  لمدة عاـ أوؿ لمعمؿ بجامعة األماـ غادة حسف الصيفي / د.ػػػػ أ1

  .محمد بف سعود بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا 
المدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية إعارة لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ محمد جماؿ الديف اليمباوي / ػػػػ د2

  .بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 
المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكمية إعارة  لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة أحمد عز العرب عبد العميـ / ػػػػ د3

  .العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  385/5/1/2020الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة المسالؾ شادي محمد عبد المنعـ سالـ / د النظر في تجديد أعارهػػػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 9/2/2020منطقة الفروانية الصحية بدولة الكويت اعتبارا مف / البولية  لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بمستشفي الفروانية 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  386/5/1/2020الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ الباطنة العامة بالكمية محمد عبد الرؤوؼ السيد قرني / د.النظر في انتداب أػػػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
لتدريس مقرر الباطنة العامة لطالب الفرقة الرابعة بكمية طب األسناف جامعة فاروس باإلسكندرية بواقع يـو واحد أسبوعيا 

 . 2019/2020لمعاـ الجامعي  (األربعاء)
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  387/5/1/2020الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ عالج حسف محمد محمد متولي / د.أ (إعارة داخمية)النظر في مد األجازة ػػػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 1/12/2019األوراـ والطب النووي بالكمية  لمدة عاـ رابع بدوف مرتب  لمعمؿ بمستشفي دار الفؤاد اعتبارا مف 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
 

: موضوعات العالقات الثقافية : سابعا 
  388/5/1/2020الموضوع رقم 

موافقة مجمس القسـ عمى تحديد ميعاد المؤتمر التاسع عشر لمقسـ ػػػ بشأف  رئيس قسـ طب وجراحة العيف /د. أعرض خطاب
.  باالشتراؾ مع الجمعية الرمدية المصرية 2/4/2020يـو الخميس 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  389/5/1/2020الموضوع رقم 

 GITموافقة مجمس القسـ عمى عقد مؤتمر القسـ الخاص بالطالب بعنواف ػػػ بشأف  رئيس قسـ الباثولوجيا /د. أعرض خطاب

Pathology األستاذ المساعد بالقسـ محمد إبراىيـ شعباف /  عمى أف يكوف منسؽ المؤتمر د2020 في شير مارس .
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  390/5/1/2020الموضوع رقم 
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يـو إحاطة المجمس عمما بعقد يـو عممي لمقسـ ػػػ بشأف  رئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية /د. أعرض خطاب
. ما بيف الخطورة وتحديات النجاة بقاعة االحتفاالت بالكمية  (حبة الغمة)الحبة القاتمة :  بعنواف 11/2/2020الثالثاء الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  391/5/1/2020الموضوع رقم 

إحاطة المجمس عمما بعقد مؤتمر القسـ الخاص  ػػػ بشأف  رئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية /د. أعرض خطاب
 22/4/2020 وذلؾ يـو األربعاء الموافؽ Forensic Medicine From the Crime Scene To the labبالطالب بعنواف 

. بقاعة االحتفاالت بالكمية 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  392/5/1/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى سفر كؿ ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 إلى بوكسؿ ببمجيكا لحضور المؤتمر المدرس بقسـ طب وجراحة العيف بالكميةمحمد سامي عبد العزيز مرسي / ػػػ د1

.    عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر2020 مارس 15 حتى 11السنوي لألميكو في الفترة  مف 
 إلى فيينا بالنمسا لحضور المؤتمر السنوي المدرس بقسـ األشعة التشخيصية بالكميةشيماء عبد الحميد حسنيف / ػػػ د2

 عمى نفقو الجامعة حيث يوجد لسيادتيا بحث مقبوؿ 2020 مارس 15 حتى 11لمجمعية االوروبية لألشعة في الفترة  مف 
. بالمؤتمر 
 إلى دبي ػػػ باإلمارات العربية المتحدة لحضور المؤتمر المدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكميةوائؿ عباس بحبح / ػػػ د3

 وكذلؾ المؤتمر العالمي الثالث لمنمو والتطور   ....2020 فبراير 22 حتى 20في الفترة  مف العالمي لقمة طب األطفاؿ 
.  عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر 2020 مارس 14 حتى 12في الفترة مف لألطفاؿ 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  393/5/1/2020الموضوع رقم 

:  إحاطة المجمس عمما بالتقارير المقدمة مف كؿ مفػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة  عاطؼ أبو السعود عمى أبو عيس / د.ػػػ أ1

 19 وذلؾ عف سفره إلى  مدينة برشمونة ػػ أسبانيا لحضور مؤتمر األسبوع األوروبي لمجياز اليضمي  في الفترة  مف بالكمية
  3/11/2019وقد قاـ بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ  عمى نفقة الجامعة 2019  أكتوبر 23حتى 

سفره إلى  مدريد ػػ وذلؾ عف  األستاذ المساعد بقسـ األمراض الصدرية بالكميةمحمود موسي محمود الحبشي / دػػ 2
 عمى 2019 أكتوبر 2 سبتمبر حتى 28في الفترة مف  ERS2019أسبانيا لحضور المؤتمر الدولي لمجمعية الدولية لمصدر

 . 3/10/2019نفقة الجامعة وقد قاـ بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ 
سفره إلى مدينة باريس وذلؾ عف  المدرس بقسـ طب وجراحة العيف بالكميةمحمد سامي عبد العزيز مرسي / دػػ 3

صالح عيوب اإلبصار  في بفرنسا لحضور مؤتمر الدولي السنوي السابع والثالثيف لمجمعية األوروبية لجراحي المياه البيضاء وا 
 . 29/12/2019 عمى نفقة الجامعة وقد قاـ بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ 2019 سبتمبر 18 حتى 14الفترة مف 
سفره إلى سنغافورة لحضور وذلؾ عف  المدرس بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بالكميةمدحت سامي عمى حسف / دػػ 4

 عمى نفقة الجامعة وقد قاـ بعمؿ سيمينار بالقسـ 2019 أغسطس 17 حتى 15في الفترة مف مؤتمر الحروؽ األسيو باسيفيكي 
 . 1/9/2019بتاريخ 

سفره إلى فرانكفورت بألمانيا لحضور المؤتمر وذلؾ عف  المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكميةىيثـ رضا بدر / دػػ 5
 عمى نفقة الجامعة وقد قاـ بعمؿ سيمينار بالقسـ 2019 نوفمبر 30 حتى 29في الفترة مف الدولي الثالث لمسكر والميتابوليـز 

 . 21/12/2019بتاريخ 
القــــرار 
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ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  394/5/1/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى قبوؿ االعتذار المقدـ مف كؿ مف ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 بالكمية عف عدـ السفر إلى مدينة ليوف فرنسا لحضور المدرس بقسـ الباطنة العامةعماد محمد الشبيني / ػػػ د1

.  عمى نفقة الجامعة وذلؾ لظروؼ خاصة 2019 ديسمبر 14 حتى 12في الفترة مف المؤتمر الدولي لممناعة  
 بالكمية عف عدـ السفر إلى بكيف ػػ الصيف المدرس المساعد بقسـ جراحة المخ واألعصابمحمد خالد عيسي / ػػػ ط2

 12 حتى 9في الفترة مف   wfns2019لحضور المؤتمر العالمي المتميز لالتحاد الدولي لجمعيات جراحة المخ واألعصاب
.  عمى نفقة الجامعة وذلؾ لظروؼ خاصة 2019سبتمبر 

 بالكمية عف عدـ السفر إلى المدرس المساعد بقسـ عالج األوراـ والطب النوويبالؿ محمد مميجي أبو سعيدة / ػػػ ط3
 أو مف 2019الواليات المتحدة األمريكية في ميمة عممية شخصية لجمع المادة العممية لمدة ستة أشير اعتبارا مف مارس 

. تاريخ السفر وذلؾ ألف الطبيب مرشح لبعثة إشراؼ مشترؾ إلى الواليات  المتحدة األمريكية 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  395/5/1/2020الموضوع رقم 

جعفر محمد عبد الرسوؿ األستاذ / د. الموافقة عمى ترشيح السيد أػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المتفرغ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع بالكمية لحضور المنتدي البيئي الدولي الرابع بفندؽ توليب باإلسكندرية في الفترة 

 .  عمى نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتو بحثيف مقبوليف بالمؤتمر 2020 مارس 12 حتى 10مف 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  396/5/1/2020الموضوع رقم 

المدرس مصطفي محمد محمد داود / الطبيب الموافقة عمى مد بقاء ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
بإنجمترا  لمدة عاـ ثاف اعتبارا  (نيوتف ػػػ مشرفة) وعضو بعثة اإلشراؼ  المشترؾ المساعد بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكمية

 .  عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات 1/12/2019مف 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
 

: موضوعات الدراسات العليا : سادسا 
  397/5/1/2020الموضوع رقم 

:  عمى  الموافقةػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
نياء مشاكؿ الطمبة المتعسريف حولي 1  . طالب" 716"ػػػ ممؼ حصر وا 
" . 6"ػػػ ممؼ أعضاء ىيئة التدريس القائميف بإخالء طرؼ الشير الماضي 2 

 . 2019ػػ  اإلطالع عمى بعض القواعد المنظمة بقطاع الدراسات العميا سنة 3
. دراسات عميا " جزء أوؿ وثاني"ػػ تقرير عف سير االمتحانات 4
.  ػػ بدء العمؿ بوحدة الخدمات الموجستية5
. ػػ وحدة اإلحصاء الطبي 6
.   ػػػ اإلعداد لوحدة النشر الدولي 7
". جداوؿ المحاضرات ػػػػ النشر الدولي "ػػػ معايير اعتماد البحوث العممية لمنشر8
 .  (إدارة العالقات الثقافية)ػػػ مراسمة السفارات العربية 9

. (ماجستير ػػػ دكتوراه)ػػػ توحيد معايير كتابة الرسائؿ العممية 10
" . فانكوفر"ػػػ اعتماد كتابة وتوثيؽ المراجع العممية لمرسائؿ واألبحاث 11
دارة الدراسات العميا 12 . ػػ تكويف لجنة مف المنسقيف بيف األقساـ وا 
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. ػػػ خطة األبحاث المجتمعية التي تساىـ بيا األقساـ المختمفة في وضع حموؿ لممشاكؿ الصحية اليامة بالمنوفية 13
. ػػػ اإلعداد لكتابة الئحة جديد لمدراسات العميا 14
. ػػػ إعداد نظاـ ووضع قواعد اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية باألقساـ 15
" . المشرؼ الداخمي"ػػػ إعداد نظاـ ووضع قواعد تكويف لجاف الصالحية والمناقشة 16
. ػػػ مقترح زياد نصاب الفحص واإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية 17
. 20/5/2020 حتى 1/4/2020 في الفترة مف 2020ػػػ تحديد موعد امتحانات التحريري الدراسات العميا دور إبريؿ 18

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  398/5/1/2020الموضوع رقم 

:  قبوؿ اعتذار كؿ مف  الموافقة عمىػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية عف دخوؿ امتحاف الشفوي والعممي لممقرر ىشاـ رفعت محمد جاد اهلل/ ػػػ ط1 

.  وذلؾ لظروؼ خاصة 2019االختياري دور أكتوبر 
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية عف دخوؿ امتحاف الشفوي والعممي دور أكتوبر أحمد عبد الخالؽ عطية / ػػػ ط2

. وذلؾ لظروؼ خاصة  2019
وذلؾ لظروؼ  2019 دكتوراه األشعة التشخيصية عف دخوؿ امتحاف دور أكتوبر محمد أبو الفتوح الشيخ / ػػػ ط3
. خاصة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  399/5/1/2020الموضوع رقم 

تخصصات  دبمـو وماجستير( 45)لعدد  الموافقة عمى مد فترة الدراسة ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مختمفة 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة :  ...  وىـلمدة عاـ آخر ليـ مد فترة الدراسةالموافقة عمى 
   ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد رضا عبد المنعـ/ ػ ط1
   ماجستير أمراض الباطنة العامة  إيماف عمي محمد النادي/ ػ ط2
   ماجستير طب األسرة  لمياء ربيع عبد العزيز/ ػ ط3
   ماجستير طب األسرة  إيماف صالح زكريا شعباف/ ػ ط4
   ماجستير طب وجراحة العيف  عال السيد عبده السيد/ ػ ط5
   ماجستير طب وجراحة العيف  أحمد محمد يوسؼ/ ػ ط6
  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمد عبد المنعـ محمد سالمة/ ػ ط7
   ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  ريياـ زينيـ مصطفي/ ػ ط8
   ماجستير طب وجراحة العيف  مروة عمي السيد الباز/ ػ ط9

  ماجستير جراحة العظاـ  محمد عبد الفتاح محمد مصطفي/ ػ ط10
  ماجستير جراحة العظاـ  حساـ محمد ىود أبو طيبة/ ػ ط11
  ماجستير طب األطفاؿ  مصطفي جماؿ مصطفي الصفتي/ ػ ط12
  ماجستير طب األطفاؿ  أحمد جالؿ مصيمحي السعدني / ػ ط13
  ماجستير طب األطفاؿ  نورا وىداف عرفة مصطفي / ػ ط14
  ماجستير طب األطفاؿ  شريف سعد عبد الحميـ   / ػ ط15
  ماجستير طب األطفاؿ  آيات عبد المنعـ كامؿ الجندي / ػ ط16
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  ماجستير طب األطفاؿ  عمي عمي محمد سميـ   / ػ ط17
  ماجستير طب األطفاؿ  أشرؼ صالح اسماعيؿ عمي  / ػ ط18
  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  محمود عبد العزيز موسي عامر / ػ ط19
  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  أحمد مصطفي عبد العاطي موسي/ ػ ط20
  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  أيمف فوزي عدلي  / ػ ط21
  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  أحمد مصطفي مصطفي برسيـ / ػ ط22
  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  محمود أحمد محمد وىبو  / ػ ط23
  ماجستير الجراحة العامة  مصطفي أحمد شحاتو داود / ػ ط24
  ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  محمد عبد القادر عمي عيد / ػ ط25
  ماجستير التوليد وأمراض النساء  نيي مختار طاىر الشيخ  / ػ ط26
  ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد عبد الحميـ محمد فوزي / ػ ط27
  ماجستير التخدير والعناية المركزة  أماني أحمد محمد إسماعيؿ زايد / ػ ط28
  ماجستير األمراض النفسية والعصبية  مراـ أحمد زكي نصار  / ػ ط29
  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  عمياء شعباف عبد الفتاح محفوظ / ػ ط30
  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مروة أحمد محمد محيسف / ػ ط31
  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  أحمد السباعي توفيؽ السباعي / ػ ط32
  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  محمد جابر محمود أبو النور / ػ ط33
  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  ىند عبد الكريـ محمد بدير / ػ ط34
  ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  أحمد رضا إبراىيـ رمضاف / ػ ط35
  دبمـو الجراحة العامة  أيمف أنور عبد الوىاب غزالف / ػ ط36
  دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة  رنا أحمد محمد عبد الرحمف / ػ ط37
  دبمـو التوليد وأمراض النساء  أسماء محمود محمد سعد / ػ ط38
  دبمـو الجراحة العامة  عالء منصور أبو الحمد  / ػ ط39
  دبمـو جراحة العظاـ محمود عبد الخالؽ أحمد الجنيدي/ ػ ط40
  دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  مني محمد عبد المنعـ  / ػ ط41
   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية يارا محمود عبد الرازؽ / ػ ط42
   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ضحى محمد عمي النجار/ ػ ط43
   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية وساـ أحمد توفيؽ / ػ ط44
  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  أحمد مرضي جابر حماد  / ػ ط45

  400/5/1/2020الموضوع رقم 

 درجة دبمـو وماجستير (17)لعدد  الموافقة عمى إيقاؼ القيد ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة: ...  عمى النحو التاليإيقاؼ القيد ليـالموافقة عمى 

        لظروؼ خاصة 1/10/2019 دكتوراه جراحة المخ واألعصاب لمدة عاـ مف السماني يحيي الطاىر محمد/ ػػ ط1
 1/10/2013 حتي 1/10/2012 ماجستير األشعة التشخيصية لمدة عاميف مف ندا نبيؿ أحمد العبكاوي / ػػ ط2

      بأثر رجعي 1/10/2017 حتي 1/10/2016              و
        بأثر رجعي 1/4/2018 ماجستير القمب واألوعية الدموية لمدة عاميف مف أحمد شوقي عمي حسف / ػػ ط3
         لظروؼ خاصة 1/4/2019 ماجستير القمب واألوعية الدموية لمدة عاـ مف محمود عبد ربو محمد عمي/ ػػ ط4
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         لظروؼ خاصة 1/4/2020 ماجستير طب األسرة لمدة عاـ  مف والء عادؿ محمد عاشور / ػػ ط5
       بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير طب األطفاؿ لمدة عاـ  مف أسامو أحمد رأفت دياب / ػػ ط6
       بأثر رجعي 1/10/2015 ماجستير طب وجراحة العيف لمدة عاـ  مف مروة عمي السعيد الباز / ػػ ط7
       بأثر رجعي 1/10/2015 ماجستير طب وجراحة العيف لمدة عاـ  مف إيماف محمد محمد إبراىيـ/ ػػ ط8
       بأثر رجعي 1/4/2017 ماجستير جراحة المخ واألعصاب لمدة عاـ مف طارؽ محمد حسانيف / ػػ ط9

    لظروؼ خاصة 1/10/2019دكتوراه التخدير والعناية المركزة لمدة عاـ مف محمد يوسؼ السيد محمد الحكيـ / ػػ ط10
   بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير الجمدية والتناسمية  لمدة عاـ مف سارة فؤاد سمطاف / ػػ ط11
        بأثر رجعي 1/4/2018 ماجستير التخدير والعناية المركزة لمدة عاـ مف عماد مبارؾ عبد العاطي/ ػػ ط12
         لظروؼ خاصة 1/4/2020 دبمـو طب األطفاؿ  لمدة عاـ مف رضا عبد الفتاح زكي / ػػ ط13
         لظروؼ خاصة 1/4/2019 دبمـو األمراض الصدرية والتدرف لمدة عاـ مف السيد محمد عبد السالـ / ػػ ط14
   لظروؼ خاصة 1/4/2017 ماجستير الجمدية والتناسمية  لمدة عاـ مف يارا محمود عبد الرازؽ / ػػ ط15
  بأثر رجعي 2016 /1/10 ماجستير التوليد وامراض النساء  لمدة عاميف مف عبير عدلي عبد الرؤؼ / ػػ ط16
    لظروؼ خاصة 1/10/2019دكتوراه االمراض العصبية    لمدة عاـ مف ىاني محمد محمد بدر الديف / ػػ ط17

  401/5/1/2020الموضوع رقم 

 ودكتوراه ماجستيردبمـو ودرجة  (13)لعدد  الموافقة عمى إلغاء القيد ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  عمى النحو التاليإلغاء القيد ليـالموافقة عمى 
  دكتوراه الجراحة العامة   طبقا لموائح والقوانيف أحمد الحبشي عودة/ ػ ط1
 ماجستير طب األطفاؿ   لتغيير التخصص شيماء محمد محمود شاىيف/ ػ ط2
  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  لتجاوز المدة القانونية أحمد زكي ناصؼ / ػ ط3
 دبمـو طب األطفاؿ   لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف أماني محمود أحمد يوسؼ/ ػ ط4
دبمـو طب األطفاؿ   لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف محمد عبد الرازؽ عبد العزيز زيداف  / ػ ط5
 ماجستير طب وجراحة العيف  لتجاوز المدة القانونية أحمد عبد الفتاح محمد سميـ/ ػ ط6
 ماجستير طب وجراحة العيف  لتجاوز المدة القانونية فاطمة الزىراء أحمد محمد عبيد/ ػ ط7
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  لظروؼ خاصة آالء نزيو فتحي الدسوقي / ػ ط8
 دبمـو طب وجراحة العيف   لتجاوز المدة القانونية مؤمف محمد محمػد أحمد  / ػ ط9

 دبمـو طب وجراحة العيف   لتجاوز المدة القانونية بياء الديف أحمد  / ػ ط10
 دبمـو طب وجراحة العيف   لتجاوز المدة القانونية والء عرجاوي طمبو مرسي/ ػ ط11
 ماجستير االمراض العصبية والطب النفسي لظروؼ خاصة أحمد فكري أمبارؾ/ ػ ط12
 ماجستير االنؼ واالذف والحنجرة  لتغير التخصص أميرة محمد عبد الغني عمي/ ػ ط13

  402/5/1/2020الموضوع رقم 

: كؿ مف إيقاؼ القيد قطع  الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية    محمد رجب محمد الكناني / ػػ ط1
  دكتوراه طب وجراحة العيف    دعاء محمدجودة منصور/ ػػ ط2
: القــــرار 

ويرفع لمجامعة .... الموافقة 
  403/5/1/2020الموضوع رقم 

: كؿ مف القيد نقؿ  الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
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طب وجراحة العيف مف كمية طب المنوفية إلى كمية طب بور سعيد محمود محمود محمد التاجوري / ػ ط1
الجراحة العامة   مف كمية طب المنوفية إلى كمية طب عيف شمس أحمد محمد السيد حساف    / ػ ط2
: القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  404/5/1/2020الموضوع رقم 

ودكتوراه درجة ماجستير  (3)لعدد  الموافقة عمى تعديؿ لجنة اإلشراؼ ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

  :القــــرار

 ويرفع لمجامعة  ..  ليـ عمى النحو التاليتعديؿ لجنة اإلشراؼالموافقة عمى 
سمر سعيد شعباف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط1
. أستاذ بقسـ الباثولوجيا بالكمية  رحاب منير سمكة    / د.إضافة أ

أحمد سيد زكريا السيد  دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ  / ػ ط2
. بالكمية   جراحة التجميؿ والحروؽ مدرس بقسـحساـ حسف عبد الرحيـ   / إضافة   د
أحمد حسيف شحاتة السبكي دكتوراه االشعة التشخيصية  / ػ ط3
. بالكمية   أستاذ بقسـ االشعة التشخيصيةالسيد المكاوي السيد   / د.إضافة أ

  405/5/1/2020الموضوع رقم 

/ لمطبيب   جراحة العظاـماجستير موضوع الرسالة الموافقة عمى تعديؿ ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 التثبيت بالمسمار :موضوع الرسالة ىو  تعديال غير جوىريا وذلؾ بناءا عمى طمب المشرؼ ويكوف بساـ محمود ممتاز محمد

. العجزي الحرقفي في تفكؾ حمقة الحوض الحمفية 
: القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  406/5/1/2020الموضوع رقم 

رسالة  (49)لعدد  الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . تخصصات مختمفة ماجستير ودكتوراه

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. وذلؾ بعد قبوؿ النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي لمجنة  االموافقة عمى تشكيؿ

مناؿ منير محمد منصور   دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية / ػ ط1
  :المجنة 

محمد عبد الرحيـ سميماف   أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
روحية حسف العدؿ    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
خالد عبد المؤمف خميفة   أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
رانيا أحمد زايد    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
ىديؿ محمد عبد الغفار شمبي  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية / ػ ط2

  :المجنة 
سامية حسف قنديؿ    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد عبد الرحيـ سميماف   أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
 نادية محمد موافي    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس/ د.ػ أ
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دينا محمد عبد الخالؽ عالـ  دكتوراه الباثولوجيا  / ػ ط3
  :المجنة 

منى عبد الحميـ قنديؿ   أستاذ بقسـ الباثولوجيا بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
رحاب منير سمكة    أستاذ بقسـ الباثولوجيا بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نعمية عبد المنعـ مرعي   أستاذ بقسـ الباثولوجيا بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ
فاطمة سمير عمى القمشي   دكتوراه الباثولوجيا  / ػ ط4

  :المجنة 
ىياـ عبد السميع عياد   أستاذ بقسـ الباثولوجيا بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أسماء جابر عبده    أستاذ بقسـ الباثولوجيا بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىالة عادؿ عجينة    أستاذ بقسـ الباثولوجيا بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
إيماف جماؿ إبراىيـ منصور  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط5

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد أحمد باشا / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفي أحمد ىماـ/ د.ػ أ

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   نعيـ محمد عبد النبي/ د.ػ أ
مي عبد اهلل عبد العظيـ   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط6

  :المجنة 
  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ ورئيس أست   عالء حسف مرعي / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   عزة جابر عنتر فرج/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفي أحمد ىماـ/ د.ػ أ

  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   أمؿ أحمد العشماوي/ د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أسماء محمد أبو سعيدة   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط7

  :المجنة 
  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ ورئيس أست   عالء حسف مرعي / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابر/ د.ػ أ

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   نعيـ محمد عبد النبي/ د.ػ أ
سارة أحمد عباس السيد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط8

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفي أحمد ىماـ/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابر/ د.ػ أ

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   عبير عبد الحكـ ىديب/ د.ػ أ
سارة فؤاد سمطاف    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط9

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   ماجة مصطفي حجاج/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفي أحمد ىماـ/ د.ػ أ

  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   أحمد عبد الوىاب صالح/ د.ػ أ
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أحمد محمود أبو اليزيد خطاب  ماجستير الجراحة العامة / ػ ط10
  :المجنة 

أيمف أحمد البتانوني   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد صبري عمار   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػة / ػ   د
حمدي عبد اليادي محمد   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

كريـ ىادي كامؿ عبد المطيؼ  ماجستير الجراحة العامة / ػ ط11
  :المجنة 

سعيد إبراىيـ المالح   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
يحي محمد الخطيب   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػة / ػ   د
أيمف أحمد عمر    أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
مصطفي سميماف عبد الباري  أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
طارؽ محمد حسانيف   ماجستير الجراحة العامة / ػ ط12

  :المجنة 
محمد ليثي عمـ الديف   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
حساـ عبد الحكيـ النعماني   أستاذ بقسـ جراحة المخ واألعصاب بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػة / د.ػ أ
تامر عمى سمطاف    أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
يوسؼ عبد الجميؿ بركات   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أحمد عبد الرحمف جالؿ   ماجستير الجراحة العامة / ػ ط13

  :المجنة 
أشرؼ عبد اليادي زيف الديف  أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
تامر عمى سمطاف    أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عبد العزيز عباس تعمب   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نبيؿ محمد شديد    أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أحمد إبراىيـ جابر قشور  ماجستير الجراحة العامة / ػ ط14

  :المجنة 
عبد العزيز عباس تعمب   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

محـر عبد السميع محمد   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
أسامة حسف محمد    أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / ػ   د
أسماء محمود جاب اهلل   ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط15

  :المجنة 
صابر حامد السيد    أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

محمد سامي عبد العزيز   مدرس بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عادؿ جالؿ زكي    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أيسر عبد الحميد فايد   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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مروة محمد أحمد مميحة   ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط16
  :المجنة 
ىاني أحمد خيري    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أسماء محمد إبراىيـ   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أسامة السعيد شمبي   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

نشوي أحمد عبد العميـ   ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط17
  :المجنة 

ىشاـ محمد فؤاد المزار   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ
سامح سعد مندور    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عمرو محمود عوارة   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد محمد يوسؼ أحمد  ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط18
  :المجنة 
أميف فيصؿ المقوة    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
سامح محمد عبد السميع   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
حمدي أحمد حسنيف الجزار   أستاذ ورئيس قسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيا / د.ػ أ

مروة عمى السعيد الباز   ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط19
  :المجنة 
أميف فيصؿ المقوة    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
نرميف محمود بدوي   مدرس بقسـ طب وجراحة العيف بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
فريد محمود وجدي    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
أشرؼ عبد الحميد الشايب   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
غادة صالح محمود نصر  ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط20

  :المجنة 
صابر حامد السيد    أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

أسماء محمد إبراىيـ   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
محمد عمى عباسي   أستاذ مساعد طب الكبد بمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكبد القومي جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
مي عبد الصمد عبد الصمد  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ػ ط21

  :المجنة 
محمد أحمد شعباف    أستاذ بقسـ الباطنة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نبيؿ عبد الفتاح الكفراوي   أستاذ بقسـ الباطنة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
وائؿ فراج محمد    أستاذ بقسـ الباطنة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد كامؿ عبد العزيز   ماجستير أمراض الباطنة العامة / ػ ط22
  :المجنة 

عبد اهلل عبد العزيز بينسي   أستاذ ورئيس قسـ الباطنة العامة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أشرؼ غريب ضمع    أستاذ بقسـ الباطنة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
 جماؿ أحمد عبد الخالؽ   أستاذ بقسـ الباطنة العامة بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفية/ د.ػ أ
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إبراىيـ جماؿ الديف عوض  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط23
  :المجنة 

فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمود أحمد الحاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
عبد الرحمف محمد المشد   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد صدقي عمى إبراىيـ  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط24
  :المجنة 

فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمود أحمد الحاوي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
عبد الرحمف محمد المشد   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ىبو سماح محمد السماني  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط25
  :المجنة 

أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نجواف يسري صالح   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أليؼ عبدالحكيـ عالـ   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
محمد عمى محمد الحاج عمى  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط26

  :المجنة 
أحمد ثابت محمود    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

سامح عبد اهلل عبد النبي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
رضا سند عرفة    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أسامة أحمد رأفت دياب   ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط27
  :المجنة 

فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
رضا سند عرفة    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
خالد طمعت أبو عيمو   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
إيماف عيسوي أحمد نصر  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط28

  :المجنة 
سياـ محمد رجب    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

وفاء مصطفي أبو الفتوح   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ليمي متولي شريؼ    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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مصطفي جماؿ مصطفي   ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط29
  :المجنة 

ميا عاطؼ توفيؽ    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
سيير سيد أبو العال   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
حامد محمد الشرقاوي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد شوقي عمى حسف   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط30
  :المجنة 

عبد اهلل مصطفي كماؿ   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمود عمى سميماف   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد أسامة طو حسيف   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ

محمد عبد الرحيـ عمى   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط31
  :المجنة 

عبد اهلل مصطفي كماؿ   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
والء فريد عبد العزيز   أستاذ ورئيس قسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
مجدي محمد المصري   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

شريؼ محمد الدسوقي زغموؿ  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط32
  :المجنة 

أحمد أشرؼ رضا    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أحمد مختار القرش   أستاذ مساعد قسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جامعة المنوفية / ػ   د
خالد عمر تماـ    أستاذ مساعد بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػامعة طوكيو / ػ   د
ريياـ زينيـ مصطفي   ماجستير أمراض التخاطب / ػ ط33

  :المجنة 
محمد قمر محمد الشرنوبي   أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد عمى سعد بركة   أستاذ أمراض التخاطب بكمية الطب جػػػػػػػامعة عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس / د.ػ أ
أحمد الدمرداش    استشاري طب أمراض التخاطب بمستشفيات القوات المسمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

أحمد محمد إبراىيـ خطاب  ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة / ػ ط34
  :المجنة 

عصاـ عبد الونيس بحيري   أستاذ ورئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
شريؼ ماىر العيني   أستاذ األنؼ واألذف والحنجرة باألكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  / د.ػ أ
أحمد عبد المنعـ رجب   أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عالء الديف فتحي غيتة   أستاذ األنؼ واألذف والحنجرة باألكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
ندا نبيؿ أحمد العبكاوي   ماجستير األشعة التشخيصية / ػ ط35

  :المجنة 
وليد عبد الفتاح موسي   أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ د
أشرؼ أنس زيتوف    أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ د
 سمر محمد إبراىيـ شحاتو   أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػامعة الزقازيؽ/ ػ د
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سارة محمد سمطاف عبد العزيز  ماجستير األشعة التشخيصية / ػ ط36
  :المجنة 

وليد عبد الفتاح موسي   أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ د
أشرؼ أنس زيتوف    أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ د
سمر محمد إبراىيـ شحاتو   أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػامعة الزقازيؽ / ػ د
ىالة يوسؼ محمد أبو طالب  ماجستير الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية / ػ ط37

  :المجنة 
إيماف عبد الفتاح بدر   أستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أماؿ أبو أفضؿ حسف   أستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب جػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
ىالة ىاني السعيد    أستاذ ورئيس قسـ الكيمياء الحيوية الطبية بمعيد الكبد القومي بالمنوفية / د.ػ أ

نيي مختار طاىر الشيخ  ماجستير التوليد وأمراض النساء / ػ ط38
  :المجنة 

محمد محمود فيمي   أستاذ بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىيثـ أبو عمي حمزة   أستاذ مساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػامعة المنوفية / ػ   د
عالء مسعود جمعة   أستاذ مساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػامعة المنوفية / ػ   د
حساـ الديف شوقي عبد اهلل   أستاذ بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
ميا محمد عبد الرءوؼ سالماف  دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ / ػ ط39

  :المجنة 
سمر جابر سميماف    أستاذ ورئيس قسـ الطب الطبيعي والتأىيؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ

عالء عبد العزيز لبيب   أستاذ مساعد بقسـ الطب الطبيعي والتأىيؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
أيمف محمد المحمح    أستاذ ورئيس قسـ األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
أحمد عبد المنعـ عميرة   أستاذ بقسـ الطب الطبيعي والتأىيؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
سمر محمد أبو السعود   ماجستير طب األسرة / ػ ط40

  :المجنة 
ىالة محمد المصيمحي شاىيف   أستاذ ورئيس قسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
صفاء عبد الظاىر أميف   أستاذ ورئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػة / د.ػ أ

أمؿ أحمد سالمة    أستاذ مساعد بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
إبراىيـ عمى الكباش    أستاذ بقسـ الصحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
عماد مبارؾ عبد العاطي تركي  ماجستير طب الحاالت الحرجة / ػ ط41

  :المجنة 
عبد الرحمف أحمد أحمد   أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  / د.ػ أ

ياسر إبراىيـ فتحي    أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
أحمد محمد الضبع    أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد سامي حامد ضيا   ماجستير التخدير والعناية المركزة / ػ ط42
  :المجنة 
نجوي محمد ضحا    أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
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ياسر إبراىيـ فتحي    أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
أحمد عمى عبدالحميد   أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

لورا سامي أحمد الصياد   ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط43
  :المجنة 

غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نجواف يسري صالح   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / ػ   د
عال جالؿ بحيري    أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / ػ   د
عال السيد عبده السيد   ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط44

  :المجنة 
ىشاـ محمد فؤاد المزار   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػامعة المنوفيػػػة / د.ػ أ

سامح سعد مندور    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػة / ػ   د
عمرو محمود محمود عوارة   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

مجدي السيد عبد الغفار   دكتوراه جراحة األنؼ واألذف والحنجرة / ػ ط45
  :المجنة 

عمر عبد المنعـ البنياوي   أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ياسر عبد الوىاب خميؿ   أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد زكي ىالؿ    أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة عيف شمس / د.ػ أ

نانسي فتحي عمراف   ماجستير سمعيات / ػ ط46
  :المجنة 

عبد المطيؼ إبراىيـ الرشيدي  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
حساـ سني البياء طمعت   أستاذ السمعيات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
أحمد عبد المنعـ رجب   أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
تقوي جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   أستاذ السمعيات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
سممي دخيؿ عبد الرحمف رسالف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  / ػ ط47

  :المجنة 
  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ ورئيس أست   عالء حسف مرعي / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابر/ د.ػ أ

  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   أسامة حسيف الفاضؿ/ د.ػ أ

عبير عدلي عبد الرؤؼ الشيخ  ماجستير التوليد وأمراض النساء / ػ ط48
  :المجنة 

محمد محمود فيمي   أستاذ بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نبيو إبراىيـ الخولي   أستاذ مساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػامعة المنوفية / ػ   د
زكريا فؤاد سند    أستاذ بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد إبراىيـ خميؿ    أستاذ بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب جػػػػػػػامعة كفر الشيػػػػػػػػػػػػػػخ / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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أحمد مرضي جابر حماد   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط49
  :المجنة 

عبد اهلل مصطفي كماؿ   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
والء فريد عبد العزيز   أستاذ ورئيس قسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
حسف محمد خالد    أستاذ طب الحاالت الحرجة والقمب بكمية الطب جامعة القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ

  407/5/1/2020الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (69 ) الموافقة عمى تسجيؿ موضوع الرسالة لعددػ بشأفوكيؿ 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 
  ريياـ عبد السالـ الكومي  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 1

 :   الرسالةموضوع
 .القيمة التنبؤية لمزالؿ في البوؿ في األطفاؿ ذوي الحاالت الحرجة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بمحمد شكري الحاروف   / ػ   د

  سارة سامي طاىر محمد   ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 2
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ السمع في األطفاؿ حديثي الوالدة في محافظة اإلسكندرية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بوفاء مصطفي  أبو الفتوح   / ػ   د

  ريياـ محمد أبو بكر حسف السيد  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 3
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ السمع لحديثي الوالدة في محافظة الدقيمية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بنجالء فتحي برسيـ   / ػ   د

  سالي عبد العزيز سيد أحمد  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 4
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ السمع في األطفاؿ حديثي الوالدة في محافظة دمياط 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بنجالء فتحي برسيـ   / ػ   د

  دينا عبد العزيز حماد   دكتوراه طب األطفاؿ /طػػػ 5
 :   الرسالةموضوع

 .األعراض العصبية والنفسية في األطفاؿ الذيف يعانوف مف أمراض التمثيؿ الغذائي الموروثة 
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 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستميا عاطؼ محمد توفيؽ   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بسامح عبد اهلل عبد النبي   / ػ   د

  أحمد مجدي لطفي أبو المكاـر  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 6
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ مصؿ البروتيف الدىني المرتبط بالجيالتيف في الدـ كعالمة مبكرة لمقصور الكموي لدي أطفاؿ أنيميا البحر المتوسط 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بأسماء عبد السميع محمود   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـمدرس بأميرة محمد فؤاد شحاتو   / ػ   د

  يوستينا اسحؽ زكي   ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 7
 :   الرسالةموضوع

نسبة الفوسفاتيز القموي واأللبيوميف في الحبؿ السري كمؤشرات احتمالية الرتفاع نسبة الصفر الممحوظ في الدـ لألطفاؿ حديثي 
 . الوالدة األصحاء كاممي النمو 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بحناف مصطفي السيد   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـأستاذ بسياـ أحمد خضير    / د.ػ أ

  والء محمد نبيؿ إبراىيـ   دكتوراه طب األطفاؿ /طػػػ 8
 :   الرسالةموضوع

 الدراسة اإلكمينيكية لمكوبيبتيف في تشخيص والتنبؤ بالتسمـ الدموي في وحدة العناية المركزة لألطفاؿ ز
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالكيمياء الحيوية بكمية الطب  قسـأستاذ بإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ
  سارة أحمد عبد القادر    ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 9

 :   الرسالةموضوع
 .دراسة نسبة داي ميثايؿ ارجينيف في األطفاؿ المصابيف بأنيميا البحر المتوسط 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ

 المنوفيػػة ةعجاـالكيمياء الحيوية بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بسالي محمد الحفناوي   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  قسـمدرس بإيماف رجب عبده سميمة   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بأسماء عبد السميع محمود   / ػ   د

  أميرة عبد الحكيـ محمد حامد  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 10

 :   الرسالةموضوع
 . في األطفاؿ المصابيف بأنيميا الخاليا المنجميو 2دراسة أرتفاع نسبة أنجيوبيوتيف ػػػ

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ
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 المنوفيػػة ةعجاـطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد باسماء محمد إبراىيـ   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بأسماء عبد السميع محمود   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـمدرس بريياـ صالح الزيات   / ػ   د

  ىشاـ الحسيني الصيرفي  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 11

 :   الرسالةموضوع
المقارنة بيف اداء نظامي مؤشر االعتالؿ الوظيفي الحاد الثنائي لحديثي الوالدة في الفترة المحيطة بالوالدة والمؤشر المرضي 

 الممتد لحديثي الوالدة لمتنبؤ بالوفيات لحديثي الوالدة في وحدات العناية المركزة
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بحناف مصطفى السيد   / ػ   د

  إيماف أحمد عز أميف   ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 12

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ متماثؿ ثنائي ميثيؿ االرجينيف في االطفاؿ الذيف يعانوف مف مرض الكمى المزمف

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بأسماء عبد السميع محمود   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـمدرس بأميرة محمد فؤاد شحاتة   / ػ   د

  أحمد السيد محمد حسيف  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 13

 :   الرسالةموضوع
 . شير في محافظة اإلسكندرية 30تأسيس مخطط بياني لتطور األطفاؿ منذ الوالدة حتى سف 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـ بوائؿ عباس بحبح مدرس/ ػ   د

  مراـ صالح مصطفي   ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 14

 :   الرسالةموضوع
 .في األطفاؿ المصابوف بأمراض الكمي المزمنة  (سي)السيستاتيف 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست محمد حساف    فييمو/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بىبو بدوي عبد السالـ   / ػ   د

  المنوفيةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بسارة محمود الديب    / ػ   د

  ياسميف جماؿ سالـ سعد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 15

 :   الرسالةموضوع
 .دراسة تعدد األشكاؿ الجينية لمبيتيف في مرض الثعمبة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفي أحمد ىماـ/ د.ػ أ

  أميرة محمد يوسؼ   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 16

 :   الرسالةموضوع
 .دراسة مستوي الزنؾ في مصؿ ومني المدخنيف ومقارنتة بغير المدخنيف 
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 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   عبد اهلل محمد عطية/ د.ػ أ

  عمياء شعباف عبد الفتاح محفوظ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 17

 :   الرسالةموضوع
 .تعدد الشكؿ الجيني لبيروكسيزوـ منشط مستقبالت جاما في الحاصة األندروجينية 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   إيماف عبد الفتاح سميط/ د.ػ أ

  رشا شوقي عناني   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 18

 :   الرسالةموضوع
 . في الصدفية الموحية 1 والبروتيف المرتبط بالديناميف 2تقييـ التعبير الجيني لمبروتيف الغير مزدوج 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفي أحمد ىماـ/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـمدرس ب   وفاء أحمد شحاتو / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالكيمياء الحيوية اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـمدرس بشيماء عبد الستار رفعت   / ػ   د
  بسمة عبد اهلل عبد العزيز  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 19

 :   الرسالةموضوع
 .تأثير اليرمونات الجنسية االستيرويدية عمى اختالؿ العالقة الجنسية في النساء األتي لدييف سمس بولي 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   عزة جابر عنتر فرج/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـأستاذ ب   محمد عبد المنعـ الشاذلي/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسـأستاذ ب   إيماف عبد الفتاح بدر/ د.ػ أ

  أسماء عمى السيد أبو الحسف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 20

 :   الرسالةموضوع
 .إظيار البروتيف المرتبط بالحمض النووي الريبوسومي المحفز بالبروده في كؿ مف الدـ واألنسجة لمرضي الصدفية 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد المنعـ شعيب/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس ب  رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيف/ ػ   د

  ياسميف حسني إبراىيـ الميثي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 21

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ معدؿ الراف جي تي بيز في أوراـ الجمد الخبيثة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابر/ د.ػ أ

  رحاب إبراىيـ فتحي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 22

 :   الرسالةموضوع
 .استخداـ منظار الجمد في تشخيص أمراض األظافر المختمفة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد المنعـ شعيب/ د.ػ أ

  المنوفيػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ مساعد بأست   ىشاـ نبيؿ خالد / ػ   د
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 بمستشفي الحوض المرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود األمراض الجمدية والتناسمية استشاري   أحمد محسف صادؽ/ ػ   د

  منة اهلل عاطؼ محمد شبانة  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طػػػ 23

   :  الرسالةموضوع
 .مقارنة التوليد المبكر مقابؿ العالج التحفظي في تسمـ الحمؿ خفيؼ الدرجة في الفترة المبكرة مف أواخر الحمؿ 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست  أحمد نبيؿ عبد الحميد عيسي/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب  عصاـ عبد الظاىر أميف / ػ   د

  محمد وحيد عبد العزيز   دكتوراه التوليد وأمراض النساء /طػػػ 24

   :  الرسالةموضوع
 .التغيرات في ديناميكية البوؿ واألشعة التميفزيونية بعد عمميات تصميح جدار الميبؿ األمامي لحاالت سمس البوؿ االجيادي 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست  محمد عادؿ السيد  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـأستاذ ب   محمد عبد المنعـ الشاذلي/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب   التوليد وأمراض النساءقسـأستاذ مساعد ب  عالء مسعود عبد الجيد / ػ   د

  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب   التولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد وأمراض النساءقسـمدرس ب  ماىي نبيؿ عجيز  / ػ   د

  سمر رزؽ مغاوري الحصري   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طػػػ 25

   :  الرسالةموضوع
إعداد الميبؿ قبؿ الجراحة باستخداـ بوفيدوف اليود مقابؿ محموؿ الكمورىيكسيديف في الوقاية مف التياب بطانة الرحـ في العممية 

 .القيصرية االختيارية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست  رجب محمد داوود  / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست  عبد الحميد عصاـ شاىيف / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب  أميرة أحمد فتحي  / ػ د

  سامية محمد بسطويسي غنيـ   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طػػػ 26

   :  الرسالةموضوع
 .اإلجراء الوقائي في االجياض المتكرر مبكرا لدي السيدات المصابات بمتالزمة تكيسات المبيضيف مع فرط اليوموسيستيف 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست  محمد سالمة جاد  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست  عبد الحميد عصاـ شاىيف / ػ   د

  أيمف عالء محمد المسدي   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طػػػ 27

   :  الرسالةموضوع
العالقة بيف مستوي مصؿ دىوف الدـ في أخر الحمؿ وكبر الجنيف لعمره الجنيني و العممقة الوليدية في النساء الغير مصابات 

 .بداء السكري 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست  طارؽ محمد سيد  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست  نياد محمود حسني / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب  عصاـ عبد الظاىر أميف / ػ   د
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  محمد أمجد محمد سمير   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طػػػ 28

   :  الرسالةموضوع
 .تأثير طريقة إزالة المشيمة والتنظيؼ داخؿ الرحـ أثناء الوالدة القيصرية عمى فقداف دـ األـ ومضاعفات ما بعد الجراحة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست  ىيثـ أبو عمى حمزة  / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست  محمد عبد اهلل رزؽ  / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب  أحمد محمد ثروت  / ػ د

  أحمد محمد عبد الصادؽ   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طػػػ 29

   :  الرسالةموضوع
إستخداـ الموجات فوؽ الصوتيو في تقدير عمر الحمؿ عف طريؽ تقييـ أبعاد الكمي الجنيني في اإلثموث الثالث مف الحمؿ في 

 .األجنة السميمو والتي تعاني مف صغر الحجـ مقارنة بالعمر الجنيني 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست  محمد محمود فيمي / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب  ىبو ماجد أبو شادي / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب  محمد زكريا ساير داير / ػ   د

  شيماء عوض عبد العظيـ   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طػػػ 30

   :  الرسالةموضوع
 .خصائص كيس الصفار الغير طبيعي ومعدؿ اإلجياض في شيور الحمؿ األولي 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست  سعيد عبد العاطي صالح / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست  رجب محمد داوود  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب  ىبو ماجد أبو شادي / ػ   د

  محمد سامي كامؿ الجندي  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طػػػ 31
 :   الرسالةموضوع

 دراسة تأثير االستصفاء الترشيح الدموي عمي أمراض العظاـ في مرضي الغسيؿ الكموي
 : المشرفوف 

  المنوفيػػةةعجاـأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمود عبد العزيز قورة   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض الباطنػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد راغب توفيؽ    / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـأمراض الباطنػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستىبو السيد قاسـ    / ػ   د

  مروة صالج أحمد النشار   ماجستير أمراض الباطنة العامة /طػػػ 32
 :   الرسالةموضوع

 تنمية المعرفة الصحية لمرضي الغسيؿ الكموي
 : المشرفوف 

  المنوفيػػةةعجاـأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستسعيد سيد أحمد خميس   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض الباطنػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمود محمد عمارة   / ػ   د

 المنوفيػػة ةعجاـالصحة العامة وطب المجتمع بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستزينب عبد العزيز قاسمي   / ػ   د
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  عبد السميع عثماف حسف محمد  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طػػػ 33
 :   الرسالةموضوع

 المنتمي لمعائمة األولي مف مجموعة الدو ػػػػ كيتو ريدكتاز كاختبار فحص لمكشؼ المبكر عف سرطاف 10دراسة دور العضو ب 
 الكبد

 : المشرفوف 
  المنوفيػػةةعجاـأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستإيياب أحمد عبد العاطي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض الباطنػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد عز العرب    / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد جماؿ اليمباوي   / ػ   د

  ىبو مجدي أحمد    ماجستير طب الطوارئ واإلصابات /طػػػ 34
 :   الرسالةموضوع

 اختالفات االصابة الصدرية الرضية بيف األطفاؿ روالكبار في مستشفي الطوارئ جامعة المنوفية
 : المشرفوف 

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةيحيي محمد الخطيب   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس  بقسـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدرمحمد الحاج عمي      / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحمود العباسي     / ػ د

  أسامو إبراىيـ السباعي   ماجستير الجراحة العامة /طػػػ 35
 :   الرسالةموضوع

 دور قوة االنضغاط المغناطيسي في مفاغرة المرئ
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجرجس صبري يوسؼ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةسعد سميماف إبراىيـ   / ػ   د

  محمد خيري محمد جاب اهلل  ماجستير الجراحة العامة /طػػػ 36
 :   الرسالةموضوع

مقارنة بيف تقنية االغالؽ القصي عف طريؽ استخداـ االسالؾ المعدنية ثمانية الشكؿ واالغالؽ القصي البسيط المتقطع في 
 مرضي جراحة ترقيع الشراييف التاجية 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحمد ليثي أحمد بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب والصدر بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ جراحػػػػػػػة رفيؽ فكري سميماف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحمد نزيو شاكر    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب والصدر بكمية الطب مدرس بقسـ جراحػػػػػػػة محمد جماؿ الديف حجاج   / ػ   د

  أسماء أشرؼ صابر شريؼ  ماجستير طب الطوارئ واإلصابات /طػػػ 37
 :   الرسالةموضوع

 تقييـ نتائج المرضي بعد تطبيؽ مقياس الفرز الجنوب إفريقي لألطفاؿ في قسـ الطوارئ بمستشفي جامعة المنوفية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةطارؽ محي راجح    / ػ د

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿسامح عبد اهلل عبد النبي   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعادؿ سعد زيداف    / ػ د
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  سمر سعودي محمود أبو نوارج  ماجستير طب الطوارئ واإلصابات /طػػػ 38
 :   الرسالةموضوع

 تقييـ نتائج المرضي بعد تطبيؽ مقياس الفرز الجنوب إفريقي لمبالغيف في قسـ الطوارئ بمستشفي جامعة المنوفية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةطارؽ محي راجح    / ػ د

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأحمد مختار القرش    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أحمد سعيد فييـ    / ػ د

  أحمد إبراىيـ العشماوي   ماجستير الجراحة العامة /طػػػ 39
 :   الرسالةموضوع

 عف طريؽ الحقف (توسع الشعيرات  )اعادة تقييـ استخداـ مادة االيثانوالميف اوليات المخففة في عالج الدوالي 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةسعيد ابراىيـ المالح   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةيحيي محمد الخطيب   / ػ    د

  رشا عاطؼ محمد شكري  ماجستير الجراحة العامة /طػػػ 40
 :   الرسالةموضوع

 التشخيص والعالج :  في عمميات تحويؿ المسار ذات االلتحاـ الواحد 12دراسة نقص الحديد وفيتاميف ب 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحمد صبري عمار   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعبدج اهلل صالح الديف عبد اهلل  / ػ   د

  زينب فتحي السيد عبد العاطي  ماجستير التخدير والعناية المركزة /طػػػ 41
 :   الرسالةموضوع

دراسة  )التخدير االحصاري لمعضمة القطنية المربعة في مرضي التميؼ الكبدي الذيف يخضعوف لعمميات جراحية كبري بالبطف 
 (عشوائية مسيطرة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعنايػػػة المركزة ممدوح السيد لطفي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة إيماف سيد إبراىيـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة وساـ الديف عبد الرحمف سمطاف  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة ىناء سعيد عبد الحافظ   / ػ   د

  الشفاء عمي زىرة   ماجستير التخدير والعناية المركزة /طػػػ 42
 :   الرسالةموضوع

التقطير البريتوني لعقار بوبيفاكاييف أوعقار بوبيفاكاييف مع عقار سمفات الماغنسيـو أو عقار بوبيفاكاييف مع عقار 
 دراسة عشوائية ذات سيطرة : الديكساميثازوف عمي آالـ ما بعد استئصاؿ المرارة بالمنظار 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعنايػػػة المركزة خالد موسي أبو العينيف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة إلياـ محمد الفقي    / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع زينب عبد العزيز قاسمي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة أحمد محمد حموة    / ػ   د
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  ريـ جابر عبد المجيد المحروؽ  ماجستير التخدير والعناية المركزة /طػػػ 43
 :   الرسالةموضوع

مقارنة بيف التخدير المسترشد بالموجات فوؽ الصوتية لمعصب الصدري الطريقة الثانية مع العصب فوؽ الترقوة مقارنة بالعصب 
الوربي مع العصب فوؽ الترقوة لتخدير الجزء اعموي مف الذراع إلنشاء وصمة شريانية وريدية لمرضي الفشؿ الكموي بمراحمو 

 .األخيرة 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعنايػػػة المركزة ممدوح السيد لطفي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة أشرؼ مجدي اسكندر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة أماني عمي سمطاف    / ػ   د

  رشاد جمعة رشاد البسيوني  ماجستير القمب واألوعية الدموية /طػػػ 44
 :   الرسالةموضوع

 . في التنبؤ بسي ر المرض ونتائج3دور الجالكتيف 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعنايػػػة المركزة ممدوح السيد لطفي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة أشرؼ مجدي اسكندر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ التخديػػر والعنايػػػة المركزة أماني عمي سمطاف    / ػ   د

  رشاد جمعة رشاد البسيوني  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 45
 :   الرسالةموضوع

  في التنبؤ بسير المرض ونتائج العالج في المرضي الذيف يعانوف مف قصور عضمة القمب 3دور الجالكتيف 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ ورئيس قسـ القمب واألوعية الدمويةوالء فريد عبد العزيز موسي  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةوساـ الديف حداد الشافعي   / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعجاـ بكمية الطب زميؿ الصيدلة اإلكمينيكي بقسـ القمب واألوعية الدمويةمناؿ عمي حموده   / ػ   د

  أميرة عبد الرازؽ العبد   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 46
 :   الرسالةموضوع

 واحتشاء عضمة القمب الحاد (CDKN2B-ASI)العالقة بيف التعدد الجيني لمجيف 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ القمب واألوعية الدمويةمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيةإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ د

  المنوفيػػػػةةعجاـ بكمية الطب زميؿ الصيدلة اإلكمينيكي بقسـ القمب واألوعية الدمويةمناؿ عمي حموده   / ػ د

  محمد عادؿ السيد مبارؾ  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 47
 :   الرسالةموضوع

تقييـ وظيفة األذيف األيسر في مرضي ثقب الحاجز البطيني عف طريؽ التصوير بالموجات فوؽ الصوتية عمي القمب بواسطة 
 التتبع الرقطي
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويةسعيد شمبي منتصر   / د. ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ القمب واألوعية الدمويةىند محمد الديب    / ػ د
 



   14/1/2020 الثالثاء الموافؽ المنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي" الخامسةالجمسة"محضر اجتماع مجمس الكمية 

 

35 

 
 

  السيد عبد العظيـ السباعي  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 48
 :   الرسالةموضوع

وبالوف معاكسة النبضاف داخؿ االبير والعالج الطبي في عالج مرضى  (االمبيال)المقارنة بيف تأثير مضخة الدـ البطيف 
 الصدمة القمبية الناتجة عف تخثر الشرياف التاجي او ما بعد توقؼ القمب

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويةعبد اهلل مصطفى كماؿ    / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ القمب واألوعية الدمويةوساـ الديف حداد الشافعي   / ػ د

  جوف أنيس حممي   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 49
 :   الرسالةموضوع

 تأثير مرض السكري عمى ميكانيكية البطيف االيسر في مرضى التضخـ الوراثي لعضمة القمب بأستخداـ التصوير بمعامؿ السرعة
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويةىالة محفوظ بدراف   / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويةنجالء فييـ أحمد    / د. ػ أ

  أحمد سامي جميؿ طو   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 50
 :   الرسالةموضوع

 التقنية االمثؿ التداخمية لعالج االفات بتفرعات الشراييف التاجية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ ورئيس قسـ القمب واألوعية الدمويةوالء فريد عبد العزيز   / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ القمب واألوعية الدمويةىند محمد عبده     / ػ د

  بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيإستشاري بقسـ القمب واألوعية الدمويةأحمد مجدي     / ػ د

  محمد محـر جودة   دكتوراه جراحة العظاـ /طػػػ 51
 :   الرسالةموضوع

 رتؽ قطع اسورة الكتؼ الوترية باستخداـ المنظار دراسة مقارنة لمرتؽ المصحوب بتقويـ الجزء االمامي مف عظمة االخـر
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة العظاـأستاذ ورئيس قسـ طاىر عبد الستار عيد   / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ياسر سعد الديف حنوت   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة العظاـمدرس بقسـ عمرو عبد المرضي قنديؿ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة العظاـمدرس بقسـ عماد بدوي بدوي    / ػ   د

  احمد محسف السيد احمد جاللو  دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ /طػػػ 52
 :   الرسالةموضوع

 الطرؽ المختمفة الستخداـ المحاكاة بمساعدة الكمبيوتر في جراحات الثدي التجميمية والتكميمية
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽأستاذ ورئيس قسـ محمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽأستاذمساعد بقسـ احمد ثروت نصار    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽمدرس بقسـ حساـ حسف فوزي    / ػ   د
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  اميرة محمود عبد الحميد عطا اهلل دكتوراه الطفيميات /طػػػ 53
 :   الرسالةموضوع

دراسة التأثير العالجي لعقار الميتفورميف بالمقارنة بااللبندازوؿ عمى العضالت المصابة بالترايكينيموزيس في الفئراف المعدية 
 معمميا بالطفيؿ

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الطفيمياتأستاذ بقسـ منى محمد كامؿ السبكي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الطفيمياتأستاذ بقسـ جيياف صالح صادؽ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الطفيمياتأستاذ مساعد بقسـ شيماء احمد شرؼ الديف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الطفيمياتمدرس بقسـ اماني إبراىيـ عمار   / ػ   د

  بسمة عبد النبي مصطفى محمد دكتوراه الكيمياء الحيوية /طػػػ 54
 :   الرسالةموضوع

  وخطر االصابة بسرطاف الكبد1العالقة بيف تعدد االشكاؿ الجينية في الجيف ماالت 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الكيمياء الحيويةأستاذ بقسـ مناؿ عبد العزيز سعفاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيويةأستاذ مساعد بقسـ نسريف جماؿ الديف اليمباوي  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيويةمدرس بقسـ نيى ربيع محمد بيومي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ مدرس أمراض الكبد بمعيد الكبد القوميمصطفى جماؿ اليف اليمباوي  / ػ   د

  مروة حمدي احمد خالؼ  ماجستير جراحة المخ واألعصاب /طػػػ 55
 :   الرسالةموضوع

 (العوائؽ والنتائج )دراسة عف مذيب الجاطات عف طريؽ الحقف الوريدي في مرضى السكتة الدماغية الحادة في محافظة المنوفية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة المخ واألعصابأستاذ بقسـ أكثـ إسماعيؿ االماـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة المخ واألعصابأستاذ مساعد بقسـ إبراىيـ السيد االحمر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة المخ واألعصابمدرس بقسـ خالد حاتـ عفيفي    / ػ   د

  ىبة حممي احمد صالح   ماجستير طب وجراحة العيف /طػػػ 56
 :   الرسالةموضوع

 النمط الوبائي لممياة الزرقاء الخمقية االولية بيف االطفاؿ المصرييف حتى سف اربع سنوات
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  طب وجراحة العيفأستاذ مساعد بقسـ فريد محمد وجدي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الصحة العامةأستاذ مساعد بقسـ زينب عبد العزيز قاسمي   / ػ   د

  وئاـ السعيد عبد العزيز عمارة  ماجستير طب وجراحة العيف /طػػػ 57
 :   الرسالةموضوع

 (الفاكو)تقييـ حدوث مرض جفاؼ العيف بعد جراحة استحالب العدسة 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  طب وجراحة العيفأستاذ مساعد بقسـ ىاني أحمد خيري    / ػ د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحة العيفمدرس بقسـ أحمد محمد شبؿ فايد   / ػ د
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  حساـ محمد ىيود أبو طيبة  ماجستير جراحة العظاـ /طػػػ 58
 :   الرسالةموضوع

 الحقف باستخداـ الموجات فوؽ الصوتية لحاالت اعتالؿ أسورة الكتؼ
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة العظاـأستاذ ورئيس قسـ طاىر عبد الستار عيد   / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ياسر سعد الديف حنوت   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  جراحة العظاـمدرس بقسـ عمرو عبد المرضي قنديؿ   / ػ   د

  وطب المجتمع فاطمة شحات محمد عثماف  ماجستير الصحة العامة/طػػػ 59
 :   الرسالةموضوع

 تقييـ نظاـ الترصد المبني عمى الحدث الكتشاؼ التيديات المؤثرة عمى الصحة العامة ضمف منظومة االنذار المبكر بمصر
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػةةعجاـ بكمية الطب وطب المجتمع الصحة العامةأستاذ ورئيس قسـ اميمة ابو الفتح محروس   / د. ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب  وطب المجتمعالصحة العامةأستاذ مساعد بقسـ رضا عبد المطيؼ ابراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعجاـ بكمية الطب  وطب المجتمعالصحة العامةأستاذ مساعد بقسـ زينب عبد العزيز قاسمي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب  وطب المجتمعالصحة العامة مدرس بقسـ غدير ماىر محمد   / ػ   د

 طب األسرة ىبة طاىر محمد عبد الحميد  ماجستير /طػػػ 60
 :   الرسالةموضوع

 معرفة واتجاه وممارسة كبار السف تجاه المقاحات الموصي بيا في وحدة صحية ريفية بمحافظة الغربية
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػةةعجاـ بكمية الطب طب األسرةأستاذ مساعد بقسـ نجوى نشأت حجازي    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب طب األسرةمدرس بقسـ مروة محمد محسب    / ػ د

 طب األسرة إسراء احمد زكي عواض  ماجستير /طػػػ 61
 :   الرسالةموضوع

 التزاـ مرضى السكر مف النوع الثاني بخطة المتابعة الموصي بيا بمرافؽ صحة االسرة في بركة السبع محافظة المنوفية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب طب االسرةأستاذ مساعد بقسـ نورا عبد اليادي خميؿ   / ػ د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب طب االسرةمدرس بقسـ صفا حمدي القمش    / ػ د
  أحمد عمي الحنفي عمي   دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ/طػػػ 62

 :   الرسالةموضوع
دراسة مقارنة النتائج السريرية ونسبة رضاء المرضي بيف تقنية الجرح الخمفي ػػػػػػ الداخمي والجرح الداخمي لعممية شد الذراع ما بعد 

 فقداف الوزف الشديد  
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ ورئيس قسـ جراحة التجميؿ والحروؽطارؽ فؤاد عبد الحميد كشؾ  / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ  جراحة التجميؿ والحروؽمدحت سامي عمي حسف   / ػ    د

  معاذ نبيؿ عبد المنعـ سعد  ماجستير األشعة التشخيصية/طػػػ 63
 :   الرسالةموضوع

دور التصوير باإلنبعاث البوزيتروني المدمج مع األشعة المقطعية في تقييـ سرطاف الخاليا الكبدية المعالج موضعيا في ظؿ 
 اعطاء األشعة المقطعية والرنيف المغناطيسي 
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 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحمد رمضاف الخولي   / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػةوليد عبد الفتاح موسي   / ػ    د

  شيماء صبري أحمد الجماؿ  دكتوراه الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا/طػػػ 64
 :   الرسالةموضوع

 عف مشاركة دور التآكؿ الذاتي في طريقة تطور المرض : دراسة تراكـ الدىوف في عينات الكبد لألطفاؿ 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامني عبد الحميـ قنديؿ   / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بمعيد الكبد القومي أستاذ ورئيس قسـ الباثولوجيػػػػػانيرميف أحمد احساف   / د. ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانانيس شوقي ىولو   / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامروة صالح جاد اهلل   / ػ    د

  مروة أحمد السيد عبد المجيد  ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا/طػػػ 65
 :   الرسالةموضوع

 دراسة مستوي الكوببتيف بالمصؿ كمؤشر لدرجة التشمع الكبدي ومضاعفاتو
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ طب المناطؽ الحارة وصحتياحساـ الديف مصطفي سميـ   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ طب المناطؽ الحارة وصحتياأحمد أبو زيد أحمد    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةنوراف طمعت أبو الخير   / ػ د

  ىند عبد الكريـ محمد بدير  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف/ط ػػػ 66
 :   الرسالةموضوع

تقييـ القمؽ واإلكتئاب في مرضي توقؼ التنفس االنسدادي أثناء النـو قبؿ وبعد العالج بالضغط اليوائي االيجابي المستمر 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرفمحمد عطية زمـز    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرفرباب عبد الرازؽ الوحش   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الطب النفسيعفاؼ زيف العابديف رجب   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ األمراض الصدرية والتدرفأسماء متولي عبد التواب   / ػ   د

  محمود جماؿ فتحي موسي  دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ/ط ػػػ 67
 :   الرسالةموضوع

دراسة لمتخدير المقتصد في المواد األفيونية أثناء عممية استئصاؿ جزء مف الكبد لمرضي التميؼ الكبدي 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػزةمحمد عبد المطيؼ محمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػزةأحمد عبد الرؤوؼ متولي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػزةعصاـ الديف عبد الفتاح السيد  / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػزةإيماف سيد إبراىيـ    / ػ   د
  ىبو عمر عبد الحسيب الميدي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 68

 :   الرسالةموضوع
 .والثعمبة البقعية  (4تي سي أؼ ) 2 اؿ7العالقة بيف التبايف الوراثي لعامؿ النسخ وينت تي سي أؼ 

 : المشرفوف 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ مساعد بأست   ىشاـ نبيؿ خالد  / ػ د
  شيماء كامؿ عبده الجميؿ  ماجستير طب األطفاؿ /طػػػ 69

 :   الرسالةموضوع
 .قيمة الكوالتيزوؿ المعابي لتقييـ األطفاؿ المصابيف بأمراض خطيرة 

 : المشرفوف 
 المنوفيػػة ةعجاـطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بنجالء فتحي برسيـ   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـمدرس بنوراف طمعت أبو الخير   / ػ   د

  408/5/1/2020الموضوع رقم 

دبمـو ػ ) الموافقة عمى اعتماد نتيجة الدراسات العميا الجزء الثاني ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
  .2019دور أكتوبر  (ماجستير ػػ دكتوراه

القـــرار  

: الموافقة عمى
.  ويرفع لمجامعة .. عمى النحو التالي ػ اعتماد النتيجة 1

: الدبمـو: أوال 
النسبة الناجحوف  الراسبوف  الغائبوف  الحاضروف المتقدموف التخصص ـ 

% 33 27 56 5 83 88األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 16.66 2 10 1 12 13طب المناطؽ الحارة  2
% 57.14 8 6 13 14 27أمراض القمب واألوعية الدموية  3
% 33.33 2 4 1 6 7األمراض الصدرية والتدرف  4
% 100 6ػػػػ ػػػػػ  6 6طب األسرة  5
% 22.22 2 7 2 9 10الباثولوجيا اإلكمينيكية  6
% 54 20 17 8 37 45طب وجراحة العيف  7
% 4 1 26 2 27 29جراحة العظاـ  8
% 8.33 5 60 9 65 74التوليد وأمراض النساء  9
% 16.66 1 5ػػػػػ  6 6األشعة التشخيصية  10
% 50 2 2 1 4 5جراحة المسالؾ البولية  11
% 16.66 3 15ػػػ  18 18الجراحة العامة  12
% 33.33 2 4 1 6 7جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  13
% 50 1 1ػػػ  2 2الطب الطبيعي  14
% 16.66 1 5 4 6 10األمراض العصبية وطب النفسي  15
% 13.95 6 37 5 43 48طب األطفاؿ  16
% 60.7 17 11 6 28 34األمراض الباطنة  17
% صفرػػػػ  3ػػػ  3 3سمعيات  18

: الماجستير: ثانيا 
النسبة الناجحوف  الراسبوف  الغائبوف  الحاضروف المتقدموف التخصص ـ 

% صفرػػػػ ػػػ  1ػػػ  1 (قديـ)األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 48.88 22 23 16 45 61األمراض الجمدية والتناسمية  2
% 21.05 8 30 6 38 44طب األطفاؿ  3
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% 15.38 2 11ػػػػػػػػ  13 13األمراض الصدرية   4
% 100 1ػػػػ ػػػػ  1 1التخاطب  5
% 34.14 14 27 6 41 47طب وجراحة العيف  6
% 21.56 11 40 10 51 61جراحة العظاـ  7
% 28 7 19 5 26 31األشعة التشخيصية  8
% 100 1ػػػ ػػػػ  1 1التشريح  9
% 25 1 3ػػػػػ  4 4التخدير والعناية المركزة  10
% 100 2ػػػػ ػػػػػ  2 2الفسيولوجيا  11
% 20 3 12 3 15 18الجراحة العامة  12
% 76.19 16 5 2 21 23أمراض الباطنة العامة  13
% 4.34 1 22 3 23 26جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  14
% 50 6 6ػػػ  12 12السمعيات  15
% صفرػػػػ  2 2 2 4الطب الطبيعي  16
% 100 5ػػػ ػػػػ  5 5عالج األوراـ والطب النووي  17
% 56.52 13 10 4 23 27أمراض القمب واألوعية الدموية  18
% 40 2 3ػػػػ  5 5طب الحاالت الحرجة  19
% 28.57 4 10ػػػ  14 14األمراض العصبية  20
% 100 1ػػػػ  2 1 3الميكروبيولوجيا  21
% 100 1ػػػػ ػػػػ  1 1الطفيميات  22
% 35.29 18 33 3 51 54التوليد وأمراض النساء  23
% 63.63 7 4ػػػ  11 11جراحة المسالؾ البولية  24
% 53.84 7 6 4 13 17الباثولوجيا اإلكمينيكية  25
% 66.66 6 3 4 9 13طب المناطؽ الحارة وصحتيا  26
% 100 1ػػػػػػ ػػػػػػػػ  1 1الصحة العامة وطب المجتمع  27
% 100 4ػػػػ  1 4 5طب األسرة  28
% 60 3 2ػػػ  5 5طب الطوارئ  29
% 100 2ػػػ ػػػ  2 2الفارماكولوجيا  30

: الدكتوراه : ثالثا 
النسبة الناجحوف  الراسبوف  الغائبوف  الحاضروف المتقدموف التخصص ـ 

% صفرػػػػػ  1ػػػػ  1 1الطب النفسي  1
% 20 1 4 2 5 7األمراض الجمدية والتناسمية  2
% 100 1ػػػػػػ ػػ  1 1الميكروبيولوجيا  3
% 9.9 2 20 5 22 27طب األطفاؿ  4
% 33.33 3 6ػػػػ  9 9طب المناطؽ الحارة  5
% 40.7 11 16 4 27 31األمراض القمب واألوعية الدموية  6
% صفرػػػ  2 1 2 3األمراض الصدرية  7
% 50 2 2 1 4 5الباثولوجيا اإلكمينيكية  8
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% 22 2 7ػػػ  9 9طب وجراحة العيف  9
% صفرػػػ  5ػػػ  5 5جراحة العظاـ  10
% 12.5 2 14 3 16 19النساء والتوليد  11
% 22.2 2 7ػػػػ  9 9األشعة التشخيصية  12
% 14.28 1 5 1 6 7جراحة المسالؾ البولية  13
% صفرػػػ  2ػػػػ  2 2جراحة المخ واألعصاب  14
% صفرػػػػ  2ػػػػ  2 2الصحة العامة وطب المجتمع  15
% 11 1 8 2 9 11التخدير والعناية المركزة  16
% 100 3ػػػػ ػػػػ  3 3الفسيولوجيا  17
% صفرػػػػػػػػ  7 1 7 8طب الحاالت الحرجة  18
% 10 2 18 2 20 22الجراحة العامة  19
% 28.57 10 25 3 35 38أمراض الباطنة العامة  20
% صفرػػػػ  3 3 3 6جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  21
% صفرػػػػ  1 1 1 2السمعيات  22
% صفرػػػػ  3ػػػػ  3 3الطب الطبيعي  23
% صفرػػػػ  2ػػػػ  2 2األمراض العصبية والطب النفسي  24
% صفرػػػ  2ػػػ  2 2عالج األوراـ والطب النووي  25
% 100 1ػػػػ ػػػػ  1 1الباثولوجيا  26
% 28.5 2 5 3 7 10جراحة التجميؿ والحروؽ  27
% 50 2 2ػػػػ  4 4جراحة القمب والصدر  28
% صفرػػػػ  1ػػػػ  1 1التخاطب  29
 .ويرفع لمجامعة .. عمى النحو التالي لمطالب الناجحيف وىـ  ػ الموافقة عمى منح الدرجة الدبمـو جزء ثاني ساعات معتمدة2
جراحة العظاـ    جيد جدا      عادؿ محمد عبد المنعـ نمير  /ػ ط1
 //  طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيدفادي برسـو نجيب ميخائيؿ/ ػ ط2
//   طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيدمجدي محمد عبد الحفيظ حسيف/ ػ ط3
 //  جراحة المسالؾ البولية   جيدحسف عرفو حسف محمد عرفو/ ػ ط4
  جراحة المسالؾ البولية   مقبوؿ طارؽ إسالـ زيداف الحادؽ/ ػ ط5
 // الباثولوجيا اإلكمينيكية   جيدزينب محي الديف منصور سنوسي/ ػ ط6
 //  الباثولوجيا اإلكمينيكية   جيدسعاد محمد مسعد البسطويسي / ػ ط7
 طب األسرة    جيد جدا دميانو تادرس زكريا اسكندر / ػ ط8
 //طب األسرة    جيد منى حاتـ عبد العميـ عمي / ػ ط9

 //طب األسرة    جيد رحاب عبد السالـ حامد رشواف / ػ ط10
 //طب األسرة    جيد رغدة زكريا عبد الكريـ الدالي / ػ ط11
 //طب األسرة    جيد شيماء كامؿ إبراىيـ محمد  / ػ ط12
// طب األسرة    جيد سماح أحمد محمد الجيوش / ػ ط13
 طب األطفاؿ    جيد جدا سوسف عبده إبراىيـ أبو عبد اهلل / ػ ط14
 طب األطفاؿ    جيد جدا إيماف عثماف عمى القصاص / ػ ط15
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 //طب األطفاؿ    جيد أسماء محمود حسف الخواص / ػ ط16
 //طب األطفاؿ    جيد محمد حمدي عبد الغني صقر / ػ ط17
 //طب األطفاؿ    جيد محمد أسامة محمد حممي / ػ ط18
 //طب األطفاؿ    جيد شنودة متى أميف فييـ / ػ ط19
 //الطب الطبيعي والتأىيؿ   جيد نورا حمزة السعيد مينا / ػ ط20
 //األشعة التشخيصية   جيد أميرة عادؿ محمود طاحوف / ػ ط21
 //األمراض العصبية والطب النفسي  جيد أحمد محمد سميـ ىماـ / ػ ط22
 األمراض الصدرية والتدرف  جيد جدا منير زخاري مكاري خميؿ / ػ ط23
 //األمراض الصدرية والتدرف  جيد مينا جورجيوس كيرليس جورجي / ػ ط24
الجراحة العامة    جيد جدا  فريد إسماعيؿ بسيوني أبو شيبو / ػ ط25
 //الجراحة العامة    جيد ميدي محمد عبد الباقي مصطفي / ػ ط26
 الجراحة العامة    مقبوؿ عالء منصور محمود أبو الحمد / ػ ط27
 أمراض الباطنة العامة   جيد جدا عصاـ أحمد عمر سميماف / ػ ط28
 أمراض الباطنة العامة   جيد جدا حساـ حسف خمؼ حسف / ػ ط29
 أمراض الباطنة العامة   جيد جدا أحمد محمد عبد المطيؼ / ػ ط30
 أمراض الباطنة العامة   جيد جدا ريموف ميالد عجيب عبد الشييد / ػ ط31
 //أمراض الباطنة العامة   جيد شريف السعيد القناوي مقمد / ػ ط32
 //أمراض الباطنة العامة   جيد محمد صالح الديف السيد عمارة / ػ ط33
 //أمراض الباطنة العامة   جيد أندرو جماؿ رشدي كامؿ / ػ ط34
 //أمراض الباطنة العامة   جيد أكرامي نشأت مريد عازر / ػ ط35
 //أمراض الباطنة العامة   جيد مصطفي عدلي صابر راشد / ػ ط36
 //أمراض الباطنة العامة   جيد فاطمة حامد محمد أبو المجد / ػ ط37
 //أمراض الباطنة العامة   جيد حسناء السيد عبد العاطي سميماف / ػ ط38
 //أمراض الباطنة العامة   جيد مي مصطفي زكي الطباخ / ػ ط39
 //أمراض الباطنة العامة   جيد سمر مرسي محمد الطحاف / ػ ط40
// أمراض الباطنة العامة   جيد إسالـ السيد عبد الحميد عفصو / ػ ط41
 أمراض الباطنة العامة   مقبوؿ داليا السيد محمد النحاس / ػ ط42
 أمراض الباطنة العامة   مقبوؿ ميا رزؽ حامد إبراىيـ زيد / ػ ط43
 أمراض الباطنة العامة   مقبوؿ رحاب سمير أحمد أحمد الشرقاوي / ػ ط44
 أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا منة اهلل وجدي فرج مصيمحي / ػ ط45
 أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا أحمد حممي السيد مصطفي / ػ ط46
 أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا محمد أحمد أحمد رمضاف / ػ ط47
 أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا محمد عادؿ أحمد الربو / ػ ط48
 أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا ضياء حمدي عبد رب الرسوؿ / ػ ط49
 أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا محمد حمدي السيد حبيب / ػ ط50
 أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا أحمد محمد صبري أحمد / ػ ط51
 //أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد والء محمد فتحي الصاوي / ػ ط52
 //جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  جيد محمد إبراىيـ الشريعي سعد / ػ ط53
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 //جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  جيد ىند نعيـ مرسي أبو طور / ػ ط54
 طب وجراحة العيف   جيد جدا سميحة عزت سعد ىالؿ / ػ ط55
 طب وجراحة العيف   جيد جدا بيشوي عاطؼ يوحنا عبد الشييد / ػ ط56
 طب وجراحة العيف   جيد جدا ىاني عبد المطيؼ محمد شاىيف / ػ ط57
 طب وجراحة العيف   جيد جدا ارميا أنور فايز اسكندر / ػ ط58
 طب وجراحة العيف   جيد جدا سمر الشحات إسماعيؿ أحمد / ػ ط59
 طب وجراحة العيف   جيد جدا أنور مصطفي عبد العزيز / ػ ط60
 //طب وجراحة العيف   جيد أمنية حجازي محمد عبد الكريـ / ػ ط61
 //طب وجراحة العيف   جيد أسماء شمبي عطية أبو حسيف / ػ ط62
 //طب وجراحة العيف   جيد ريحاب عبد القادر حامد شكر / ػ ط63
 //طب وجراحة العيف   جيد حناف أحمد أحمد شمي / ػ ط64
 //طب وجراحة العيف   جيد آالء عبد الصبور محمد عبده / ػ ط65
 //طب وجراحة العيف   جيد زينب لطفي عبد النبي األقرع / ػ ط66
 //طب وجراحة العيف   جيد محمود إبراىيـ محمد محمد محسب / ػ ط67
 //طب وجراحة العيف   جيد أية محمد فتحي السعداوي / ػ ط68
 //طب وجراحة العيف   جيد محمد قاسـ بدر الديف بيومي / ػ ط69
 //طب وجراحة العيف   جيد شيماء عبد الحكيـ عبد الونيس / ػ ط70
 //طب وجراحة العيف   جيد محمد إبراىيـ حامد عزب / ػ ط71
 //طب وجراحة العيف   جيد بسمة الدسوقي عبد الحناف شتمو / ػ ط72
 //طب وجراحة العيف   جيد أحمد ممدوح السيد السيد / ػ ط73
 طب وجراحة العيف   مقبوؿ ىانـ محمد نجيب عبد الرحيـ  / ػ ط74
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد إيماف عبد اهلل إبراىيـ حمزة / ػ ط75
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا نورىاف محمد عمى ىاشـ / ػ ط76
 األمراض الجمدية والتناسمية  مقبوؿ محمد عمى عمى أبو عجور / ػ ط77
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا سارة محمد عبد السميع / ػ ط78
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد نجالء فتحي محمد حسف / ػ ط79
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا أسماء مسعد عبد العزيز / ػ ط80
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا عال رمضاف عبد المحسف / ػ ط81
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا وفاء إبراىيـ السعيد عميبو / ػ ط82
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا وفاء سعد محمد محمد / ػ ط83
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد نياد وجيو حامد عمراف /ػ ط84
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد داليا سميماف الصاوي / ػ ط85
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا رفيدة طو محمد عيسي /ػ ط86
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد سموي ميدي ميدي دياب / ػ ط87
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا مروة أبو النور جماؿ أميف /ػ ط88
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا فاطمة عبد المحسف أحمد / ػ ط89
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد انتصار رمضاف السباعي / ػ ط90
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا انتصار السيد إبراىيـ أحمد / ػ ط91
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 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا ىبة اهلل سمير عمى أحمد / ػ ط92
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد ىبة الرفاعي بدير األخضر /ػ ط93
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا أيريني أميف سمعاف صميب / ػ ط94
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد سمر مصطفي إبراىيـ تركي / ػ ط95
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا منار حممي التيامي فضؿ / ػ ط96
 //األمراض الجمدية والتناسمية  جيد شيماء فتحي مصطفي / ػ ط97
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا سمر عبد العزيز عمى عبده / ػ ط98
 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا ىند حسف محمد رشواف / ػ ط99

 األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا أسماء أحمد يوسؼ يوسؼ / ػ ط100
  409/5/1/2020الموضوع رقم 

 :منح الدرجة لكؿ مف عمى النحو التالي  الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
التقدير التخصص الدرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ 
ػػػػػػػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه أحمد سعيد محمد الكيالني / ط 1
ػػػػػػػػػ الطفيميات دكتوراه سوسف سعيد إبراىيـ / ط 2
ػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه وساـ الزناتي حامد / ط 3
ػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه محمد حسيف كامؿ جوىر / ط 4
ػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه محمد محمود كامؿ / ط 5
ػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه والء عبد العزيز البينسي / ط 6
ػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه أحمد حسف جماؿ الديف زايد / ط 7
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير محمد نجدي وديد حسف / ط 8
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير محمد عبد الوىاب ىاشـ / ط 9
جيدجدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير مروة عبد الغني الخولي / ط 10
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير شادي عبد الناصر فتحي زىراف / ط 11
جيدجدا اإلمراض الجمدية والتناسمية ماجستير شيماء عبد المقصود أحمد شمتوت / ط 12
ممتياز االمراض الجمدية والتناسمية ماجستير عمياء فتحي شحاتة السواح / ط 13
// جيداالمراض الجمدية والتناسمية ماجستير شيماء سمير بيومي شريؼ / ط 14
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ريـ وجدي موسى / ط 15
جيدجدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير خمود حمدي االعصر  / ط 16
جيدجدا اإلمراض الجمدية والتناسمية ماجستير إيماف حمدى حسف اسماعيؿ  / ط 17
جيدجدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير إيماف أحمد أحمد البتانوني  / ط 18
جيدجدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير شيماء بسيوني الحجري  / ط 19
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير شادي محمد صبحي أميف  / ط 20
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير ىاني محمود خالؼ  / ط 21
جيدجدا أمراض الباطنة العامة ماجستير ميادة محمود بشير عبد الرحمف  / ط 22
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير ميا حامد محمد دبا  / ط 23
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير أميرة محمد الفخراني  / ط 24
جيدجدا أمراض الباطنة العامة ماجستير منار عمي حسيب طاحوف  / ط 25
جيدجدا طب األطفاؿ ماجستير عمرو محمد فتحي الفرماوي  / ط 26
جيدجدا طب األطفاؿ ماجستير إبراىيـ عبد الرحمف سميماف / ط 27
ممتياز طب األطفاؿ ماجستير محمود محمد عبد الحميد إسماعيؿ / ط 28
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جيدجدا طب األطفاؿ ماجستير منار حامد عبدالحميد / ط 29
جيدجدا الميكروبيولوجي ماجستير ميا محمد عمي الدىشاف / ط 30
جيدجدا الميكروبيولوجي ماجستير أسماء عيد محمود محمد / ط 31
جيدجدا األمراض الصدرية والتدرف ماجستير مروة دمرداش خضر / ط 32
// جيداألمراض الصدرية والتدرف ماجستير وساـ عبد القادر حسيف المالح / ط 33
ممتاز األمراض الصدرية والتدرف ماجستير االء فوزي محمد العفيفي / ط 34
// جيدجراحة العظاـ ماجستير محمود فرج محمود  / ط 35
// جيدجراحة العظاـ ماجستير أحمد السيد عمي / ط 36
// جيدجراحة العظاـ ماجستير أحمد حساـ الديف عبد الفتاح / ط 37
// جيدجراحة العظاـ ماجستير محمد محمود صبري إبراىيـ / ط 38
// جيدطب االسرة ماجستير سمر جماؿ مصطفى عمي / ط 39
// جيدالجراحة العامة ماجستير أحمد عبد المجيد حمزة / ط 40
جيدجدا الجراحة العامة ماجستير محمود عباس عبد الشافي / ط 41
// جيدالجراحة العامة ماجستير محمد أحمد عبد المطيؼ محمد / ط 42
جيدجدا الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير دعاء محمد صالح الديف / ط 43
مقبوؿ الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير عزة رمضاف محمد عبد الخالؽ / ط 44
// جيدطب وجراحة العيف ماجستير إيماف أحمد موسى حساـ الديف / ط 45
ممتاز األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير بسمة جماؿ عبد المقصود الشنواني / ط 46
// جيدطب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير دينا يحيي عبد الشافي / ط 47
// جيدطب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير أحمد يوسؼ حسف متولي  / ط 48
// جيدطب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير ايمف موسى عنب / ط 49
جيدجدا التخدير والعناية المركزة ماجستير إيماف عبد الرحمف قرماف / ط 50
جيدجدا التخدير والعناية المركزة ماجستير أحمد السيد أبو سيار / ط 51
// جيدجراحة المسالؾ البولية ماجستير أحمد حمدي مصطفى عمي / ط 52
// جيداألشعة التشخيصية ماجستير أسماء عز الديف شعباف عبد العزيز / ط 53
جيدجدا األشعة التشخيصية ماجستير إبراىيـ أحمد دياب / ط 54
جيدجدا األشعة التشخيصية ماجستير ىبو الدسوقي فتح اهلل مصطفى / ط 55
// جيدأمراض الباطنة العامة دبمـو محمد إبراىيـ السيد راضي / ط 56
مقبوؿ طب وجراحة العيف دبمـو مروة جماؿ محمود أبو المعاطي / ط 57
// جيداألشعة التشخيصية دبمـو سارة عبد الحميد محمد حسف / ط 58
// جيداإلمراض الصدرية والتدرف دبمـو نواؿ عباس متولي الشتيحي / ط 59
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية دبمـو ريموف فتحي رياض ىرمينا / ط 60
// جيداإلمراض الجمدية والتناسمية دبمـو إيماف السيد محمد الجماؿ / ط 61

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
 

 
 

: موضوعات وحدة ضمان الجودة :  تاسعا 
  410/5/1/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى ػ بشأف مدير وحدة ضماف الجودة/ مذكرة د
 .   Iso21001/2018 ػػػ Iso9001/2015ػػػ مناقشة متطمبات ومراحؿ تأىيؿ الكمية العتماد االيزو طبقا  لممواصفات 1     
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. ػػ عرض تقرير عف سير العمؿ في معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 2     
. ػػ مقترح إعداد منصة الكترونية إلدخاؿ وحفظ توصيفات وتقارير البرامج والمقررات بمرحمتي البكالورويوس والدراسات العميا3    
. ػػ مناقشة تحديث تشكيؿ فريؽ التخطيط االستراتيجي وفرؽ معايير الييئة القومية 4    

القـــرار  

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 : موضوعات البحوث العلمية :  عاشرا 

  411/5/1/2020الموضوع رقم 

: مقترحات لرفع كفاءة األداء عمى النحو التالي  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
:      ػػػػ المطموب لمحصوؿ عمى موافقة لجنة القيـ وأخالقيات البحث العممي لمبدء في إجراء بحث عممي 

الكود الشيري ػػػ تاريخ موافقة مجمس القسـ ػػػ اسـ عضو ىيئة التدريس )رئيس القسـ يتضمف / د.ػػ خطاب معتمد مف أ1         
نجميزي ػػػ أسماء المشاركيف وتوقيعيـ . (عنواف البحث عربي وا 

 .  (أطفاؿ)ػػػػػ نموذج موافقة مريض أو نموذج موافقة ولي األمر 2         
 . (Simple Size)ػػػػ حساب حجـ العينة إحصائيا 3         
.  ػػػػ استمارة النشر وعمييا الكود 4         
. ػػػ البروتوكوؿ عربي مكتمؿ الترجمة ومعتمدة مف المشاركيف 5         
. ػػػ البروتوكوؿ اإلنجميزي معتمد مف المشاركيف 6         
رئيس القسـ يتضمف موافقة مجمس القسـ وتاريخ الموافقة عمى تسجيؿ فكرة البحث باسـ عضو / د.ػػػ خطاب معتـ مف أ7         

. ىيئة التدريس 
. رئيس القسـ والتوقيعات المشاركيف / د.ػػػػػ استمارة تسجيؿ بحث مكتوبة كمبيوتر معتمدة مف أ8         
. ػػػػػ إحضار مايثبت أف ىذا الفكرة ليست مسجمة مف قبؿ 9         
القـــرار  

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  412/5/1/2020الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديؿ  (61)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

. بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه  (13)
القـــرار  

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  413/5/1/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث أعضاء ىيئة التدريس لكؿ مف ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
عدد األبحاث الدرجة القسـ االسػػػػػـ   ـ 
 2أستاذ مساعد التشريح واألجنة وائؿ بدر الخولي / د 1
 2أستاذ مساعد التشريح واألجنة منار عمى بشندي / د 2
 4مدرس التشريح واألجنة مروة عبد الصمد محي الديف / د 3
 2أستاذ مساعد التشريح واألجنة نيي محيي الديف عيسي / د 4
 1أستاذ مساعد التشريح واألجنة جيياف فاروؽ العقباوي / د 5
 3مدرس التشريح واألجنة أميمة إبراىيـ زيداف /د 6
 1مدرس التشريح واألجنة عمياء صالح عمى / د 7
 2أستاذ مساعد اليستولوجيا أميرة فيمي السيد / د 8
 3مدرس اليستولوجيا داليا عبد الرازؽ / د 9
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 3أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية أشراؼ عبد الرؤؼ / د 10
 9أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية السيد صابر السيد / د 11
 1أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية محمد سميماف رزؽ / د 12
 13أستاذ مساعد الفارماكولوجيا ميا محمد البطش / د 13
 4مدرس الفارماكولوجيا فاطمة الدسوقي أحمد / د 14
 8أستاذ مساعد الباثولوجيا محمد إبراىيـ شعباف /د 15
 14أستاذ مساعد الباثولوجيا داليا رفعت الشراكي / د 16
 3أستاذ مساعد الباثولوجيا مروة محمد محمد سراج / د 17
 7مدرس الفسيولوجيا داليا فتحي محمد العجمي / د 18
 9مدرس الفسيولوجيا شيماء محمد عبد الغني / د 19
 1أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع ىالة مرواف محمد جبر / د 20
 9أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع زينب عبد العزيز القاسمي / د 21
 2مدرس طب األسرة صفا حمدي السيد / د 22
 7مدرس طب األسرة فاطمة أحمد عبد الجواد / د 23
 15أستاذ مساعد القمب واألوعية الدموية نجالء فييـ أحمد / د 24
 21مدرس القمب واألوعية الدموية وساـ الديف الحداد / د 25
 13أستاذ مساعد القمب واألوعية الدموية غادة محمود سمطاف /د 26
 3مدرس األمراض المتوطنة نجالء سعيد العبد / د 27
 6مدرس  األمراض المتوطنة أيمف مصيمحي صقر / د 28
 3مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية ريـ محسف الخولي / د 29
 8مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية ثريا حمد عبد الرحيـ عمر / د 30
 5مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية فتحية إبراىيـ حامد البصاؿ / د 31
 9مدرس األشعة التشخيصية رحاب محمد الحسف حبيب / د 32
 8مدرس األشعة التشخيصية شيماء عبد المجيد / د 33
 5مدرس  األشعة التشخيصية ياسميف حسني حميدة / د 34
 9أستاذ مساعد األشعة التشخيصية محمد شوقي عبد اهلل  / د 35
 8مدرس الجراحة العامة نزيو محمد شاكر / د 36
 8مدرس الجراحة العامة محمد حامد عبد الستار / د 37
 9أستاذ مساعد الجراحة العامة محمد صبري عمارة / د 38
 1أستاذ التوليد وأمراض النساء طارؽ محمد سيد / د.أ 39
 11مدرس التوليد وأمراض النساء ىشاـ عمى عمار / د 40
 13مدرس التوليد وأمراض النساء محمد السباعي عنتر / د 41
 4مدرس التوليد وأمراض النساء ىبو فرج سالمة / د 42
 10مدرس التوليد وأمراض النساء عبد الحسيب صالح  / د 43
 8أستاذ مساعد الطفيميات إسماعيؿ محمود محـر / د 44
 8أستاذ مساعد الطفيميات بياء وديع األسود / د 45
 3أستاذ مساعد طب وجراحة العيف سامح سعد مندور / د 46
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 17مدرس طب وجراحة العيف أحمد عبد المنعـ محمد / د 47
 9مدرس طب وجراحة العيف محمد سامي عبد العزيز / د 48
 9أستاذ مساعد طب وجراحة العيف أسماء محمد إبراىيـ / د 49
 3أستاذ مساعد طب األطفاؿ محمد سعيد المكاوي / د 50
 5أستاذ مساعد طب األطفاؿ وفاء مصطفي أبو الفتوح / د 51
 8مدرس طب األطفاؿ شريؼ صالح فريد سالـ / د 52
 5أستاذ مساعد طب األطفاؿ نجالء فتحي برسيـ / د 53
 9أستاذ  طب األطفاؿ عمى محمد الشافعي / د.أ 54
 4مدرس طب األطفاؿ أسماء عبد السميع محمود / د 55
 8مدرس جراحة التجميؿ والحروؽ مدحت سامي عمى حسف / د 56
 1أستاذ مساعد الطب الشرعي والسمـو مفرح محمد حجازي / د 57
 7مدرس الطب الشرعي والسمـو ريياـ حسف الفرعوني / د 58
 2مدرس التخدير والعناية المركزة صبري إبراىيـ عبد اهلل / د 59
 2مدرس التخدير والعناية المركزة خالد محمد جاب اهلل / د 60
 6أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة نجوي محمد ضحا / د 61
 2مدرس التخدير والعناية المركزة ىالة محمد قبطاف / د 62
 6مدرس التخدير والعناية المركزة عالء الديف عبد السميع عياد / د 63
 8مدرس التخدير والعناية المركزة رباب محمد الحسف / د 64
 3مدرس التخدير والعناية المركزة نادية محي الديف بيجت / د 65
 4مدرس التخدير والعناية المركزة نيي عبد اهلل السيد عفيفي / د 66
 8مدرس التخدير والعناية المركزة وفيو رمضاف السيد ميدي / د 67
 8أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة أماني إسماعيؿ عمارة /د 68
 1أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة عبد العظيـ عبد الحميد البكري /د 69
 1أستاذ عالج األوراـ والطب النووي ناصر محمد عبد الباري / د.أ 70
 9مدرس األمراض النفسية والعصبية خالد حاتـ معروؼ /د 71
 18أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب أحمد سعيد فييـ منصور / د 72
 7مدرس جراحة المسالؾ البولية عاطؼ عبد المطيؼ / د 73

القـــرار  

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  414/5/1/2020الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث طالب الدراسات العميا لكؿ مف ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
موافقة مجمس القسـ التخصص االسػػػػػـ   ـ 
 29/12/2019الباثولوجيا دينا محمد عبد الخالؽ عالـ / ط 1
 29/12/2019 التوليد وأمراض النساء نيي مختار طاىر الشيخ / ط 2
 29/12/2019طب األطفاؿ مروة محمد عبد اهلل خميؿ /ط 3
 24/11/2019طب األطفاؿ ىبو سماح محمد السماني / ط 4
 1/12/2019األشعة التشخيصية دينا حمدي ىاشـ أبو العينيف / ط 5
 10/12/2019األمراض الجمدية والتناسمية أسماء محمد أبو سعيدة / ط 6



   14/1/2020 الثالثاء الموافؽ المنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي" الخامسةالجمسة"محضر اجتماع مجمس الكمية 

 

49 

 
 

 25/11/2019 التوليد وأمراض النساء رحاب محمد إبراىيـ حجاج / ط 7
 10/12/2019 األمراض الجمدية والتناسمية إيماف أحمد البتانوني / ط 8
 24/11/2019األمراض الباطنة العامة عمرو صالح إبراىيـ محمد / ط 9
 24/11/2019التوليد وأمراض النساء وليد يحيي عبد الحميـ بعمط /ط 10
 22/12/2019طب األسرة سمر محمد أبو السعود / ط 11
 24/11/2019األمراض الباطنة العامة مختار سعيد حويزي / ط 12
 24/11/2019الجراحة العامة محمد موسي شرؼ موسي / ط 13
 10/12/2019األمراض الجمدية والتناسمية إيماف جماؿ إبراىيـ منصور / ط 14
 24/11/2019طب األطفاؿ أحمد محمد الدسوقي محمد / ط 15
 24/11/2019طب األطفاؿ محمود نبيؿ العدوي / ط 16
 27/10/2019األمراض الباطنة العامة مي عبد الصمد عبد الصمد / ط 17
 3/11/2019طب األطفاؿ إبراىيـ عبد الرحمف سميماف / ط 18
 17/12/2019الجراحة العامة طارؽ محمد حسانيف / ط 19
 24/11/2019طب وجراحة العيف أحمد محمد يوسؼ أحمد /ط 20
 10/12/2019األمراض الجمدية والتناسمية مي عبد اهلل عبد العظيـ / ط 21
 15/12/2019األمراض الصدرية والتدرف آالء فوزي العفيفي / ط 22
 5/12/2019أمراض القمب واألوعية الدموية شريؼ محمد الدسوقي / ط 23
 17/12/2019الجراحة العامة أحمد محمود أبو اليزيد / ط 24
 1/12/2019األشعة التشخيصية سارة محمد سمطاف عبد العزيز / ط 25
 1/12/2019األشعة التشخيصية ىبو الدسوقي فتح اهلل مصطفي / ط 26
 1/12/2019األشعة التشخيصية محمود فرحات السيد حماد / ط 27
 1/12/2019األشعة التشخيصية إسراء عبد الظاىر زكي خميفة / ط 28
 24/11/2019 طب والجراحة العيف سمر يسري التيامي محمود / ط 29
 15/12/2019األمراض الصدرية والتدرف وساـ عبدالقادر حسيني المالح / ط 30
 10/12/2019األمراض الجمدية والتناسمية سارة أحمد عباس السيد / ط 31
 17/12/2019الجراحة العامة أحمد عبد الرحمف جالؿ الديب / ط 32
 1/12/2019األشعة التشخيصية ىبة سعيد عبد الغني المباف / ط 33
 3/11/2019أمراض القمب واألوعية الدموية محمد محمود أحمد  / ط 34
 1/12/2019األشعة التشخيصية إبراىيـ أحمد عبد الرازؽ / ط 35
 24/11/2019طب وجراحة العيف أسماء محمود جاب اهلل / ط 36
 4/12/2019أمراض القمب واألوعية الدموية محمد عبد الوىاب ىاشـ / ط 37
 15/12/2019األمراض الصدرية والتدرف مروة دمرداش خضر /ط 38
 1/12/2019األشعة التشخيصية ىاجر سعيد محمد زيداف / ط 39
 27/11/2019الكيمياء الحيوية الطبية ىالة يوسؼ محمد أبو طالب / ط 40
 5/11/2019التخاطب ريياـ زينيـ مصطفي / ط 41
 1/12/2019األشعة التشخيصية ىبو عبد المنعـ البمشي / ط 42
 1/12/2019األشعة التشخيصية عمر محمد عاطؼ عمر / ط 43
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 1/12/2019األشعة التشخيصية ماجد عبد الفتاح عمى الجزار /ط 44
 1/12/2019األشعة التشخيصية أحمد جابر فتوح الصواؼ / ط 45
 10/12/2019األمراض الجمدية والتناسمية عمياء فتحي شحاتو السواح /ط 46
 29/12/2019الباثولوجيا فاطمة سمير عمى القمشي / ط 47
 24/12/2019الباثولوجيا اإلكمينيكية مناؿ منير محمد منصور / ط 48
 29/12/2019األمراض الباطنة العامة أحمد كامؿ عبد العزيز  / ط 49
 29/12/2019األمراض الباطنة العامة ميا حامد محمد دبا / ط 50
 24/11/2019طب وجراحة العيف بسنت مصطفي محمد دومو / ط 51
 29/12/2019طب وجراحة العيف نشوي أحمد عبد العميـ الشايب / ط 52
 24/11/2019طب وجراحة العيف مروة محمد أحمد مميحة /ط 53
 26/11/2019الفسيولوجيا اإلكمينيكية الشيماء إبراىيـ محمد / ط 54
 29/12/2019طب األطفاؿ محمد عمى محمد الحاج عمى / ط 55
 24/12/2019الباثولوجيا اإلكمينيكية ىديؿ محمد عبد الغفار / ط 56
 24/11/2019طب وجراحة العيف مي أحمد مختار يوسؼ / ط 57
 1/1/2020أمراض القمب واألوعية الدموية أحمد شوقي عمى حسف / ط 58
 29/11/2019طب األطفاؿ آيات عبد المنعـ كامؿ الجندي /ط 59
 25/11/2019التوليد وأمراض النساء ىناء حممي عبد المجيد / ط 60
 29/12/2019طب األطفاؿ أسامة أحمد رأفت دياب / ط 61
 24/11/2019طب وجراحة العيف غادة صالح محمود نصر / ط 62
 29/12/2019الجراحة العامة محمود عباس عبد الشافي / ط 63
 26/12/2019جراحة المسالؾ البولية أحمد حمدي مصطفي عمى / ط 64
 4/12/2019أمراض القمب واألوعية الدموية محمد عبد الرحيـ عمى  / ط 65
 16/12/2019الجراحة العامة محمد أحمد عبد المطيؼ / ط 66
 29/12/2019التخدير والعناية المركزة عماد مبارؾ عبد العاطي /ط 67
 29/12/2019 جراحة العظاـ أحمد السيد عمى / ط 68
 27/10/2019طب وجراحة العيف أحمد إسماعيؿ محمد رمضاف / ط 69
 24/12/2019الباثولوجيا اإلكمينيكية وساـ الزناتي حامد الزناتي / ط 70
 24/11/2019 الجراحة العامة إسمي محمد عاطؼ /ط 71
 29/12/2019الباثولوجيا إيماف عيسوي أحمد نصر / ط 72
 29/12/2019طب األطفاؿ عمرو محمد فتحي الفرماوي / ط 73
 31/12/2019 الطب الطبيعي والروماتيـز ميا محمد عبد الرءوؼ / ط 74
 17/11/2019الجراحة العامة كريـ ىادي كامؿ عبد المطيؼ / ط 75
 10/12/2019األمراض الجمدية والتناسمية شيماء بسيوني الحجري / ط 76
 10/12/2019األمراض الجمدية والتناسمية أسماء محمد أبو سعده / ط 77
 8/9/2019األمراض الجمدية والتناسمية بسنت محمد أحمد شرشر /ط 78
 29/12/2019طب وجراحة العيف إيماف أحمد موسي حساـ الديف / ط 79
 3/11/2019طب األطفاؿ أحمد صدقي عمى إبراىيـ / ط 80
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 3/11/2019طب األطفاؿ إبراىيـ جماؿ الديف عوض / ط 81
 29/12/2019الجراحة العامة محمد محمود صبري إبراىيـ / ط 82
 10/11/2019األمراض العصبية والطب النفسي مراـ أحمد زكي نصار / ط 83
  29/12/2019التوليد وأمراض النساء عبير عدلي عبد الرؤؼ الشيخ / ط 84

القـــرار  

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  415/5/1/2020الموضوع رقم 

أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف ىاني خيري /  الطمب المقدـ مف دػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
.  بغرض استكماؿ الدراسة  092-192024الباحث األساسي لمدراسة رقـ 

القـــرار  

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
  416/5/1/2020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى المشروع المقدـ مف قسـ األوراـ والطب النووي مع ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. مستشفي الممؾ فيصؿ التخصصي ومركز االبحاث 

القـــرار  

ويرفع لمجامعة ..... الموافقة 
: ما يستجد من أعمال : الحادي عشر 

  417/5/1/2020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى توصيات مؤتمر القسـ عف منع اإلنتحار ػ بشأفرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسية / د.أ عرض خطاب
 . 29/12/2019المنعقد بتاريخ 

القـــرار  

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  418/5/1/2020الموضوع رقم 

رئيس قسـ الجراحة العامة بتشكيؿ مدربيف لمقياـ بدورات / د. تكميؼ أػ بشأفالمشرؼ عمى معمؿ الميارات / د.أ عرض خطاب
عمما بأف ىذه الدورات إجباري عمى طمبة الدراسات .... أساسيات المناظير الجراحية التي يقـو بيا معمؿ الميارات اإلكمينيكية 

. الجراحة العامة ػػػ النساء والتوليد ػػػ جراحة المسالؾ البولية : العميا لدخوؿ امتحاف الجزء الثاني لألقساـ 
القـــرار  

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  419/5/1/2020الموضوع رقم 

وائؿ بدر الخولي /  موافقة مجمس القسـ عمى االقتراح المقدـ مف دػ بشأفرئيس قسـ التشريح واألجنة / د.أ عرض خطاب
. األستاذ المساعد بالقسـ عمى تغيير اسـ قسـ التشريح واألجنة األدمي إلى قسـ التشريح واألجنة اإلكمينيكي 

 
القـــرار  

عدـ الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
   420/5/1/2020الموضوع رقم 

 متدرب مف الكمية عمى دراية تامة بمعايير التميز والجودة والتخطيط 2 ترشيح عدد ػ بشأفرئيس الجامعة / د.أ عرض خطاب
واف يكونوا ممميف بموضوع جائزة التميز الحكومي حتى ينقؿ خبرتو التدريبية ليكوف  (2020ورؤية مصر )االستراتيجي 

 .مسئوليف عف إعداد الممؼ وتدريب باقي العامميف بالكمية 
القـــرار  

محمد جماؿ محمود حجاج مدرس بقسـ جراحة القمب والصدر  / د: ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمى ترشيح كؿ مف 
ىيثـ رضا صدقي بدر   مدرس بقسـ الباطنة العامة / د
    أخصائي تحميؿ وتصميـ نظـأمير صابر الدىيمي/ أ



   14/1/2020 الثالثاء الموافؽ المنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي" الخامسةالجمسة"محضر اجتماع مجمس الكمية 

 

52 

 
 

 أخصائي ثاني بمكتب وكيؿ الكمية ناجي عبد السميع مديف  /    أ
  421/5/1/2020الموضوع رقم 

 االثنيف والمنعقدة يـو 2018/2019لمعاـ الجامعي  ع مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممياجتماإحاطة المجمس عمما بمحضر 
  .13/11/2020الموافؽ 

القــــرار 

. أحيط المجمس عمما والموافقة عمى ما جاء بالمحضر 
  422/5/1/2020الموضوع رقم 

 ترشيح  عمى25/12/2019ػ بشأف موافقة مجمس القسـ المنعقد بتاريخ رئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو / د.أ عرض خطاب
  .لتكميفيا بالعمؿ بالقوات المسمحة مساعد بالقسـ مدرسسيا حامد عبد المجيد / الطبيبة

القــــرار 

عدـ الموافقة 
 
 
 

لى ىنا انتيى المجمس مف نظر الموضوعات المعروضة بجدوؿ األعماؿ اليـو فأعمف 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
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  نيمة عبد العاطي سميماف جمؿ  دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية /طػػػ 19

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ معدؿ الراف جي تي بيز في أوراـ الجمد الخبيثة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد المنعـ شعيب/ د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   عزة جابر عنتر فرج/ د.ػ أ

  برمنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـةعجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية إستشاري   أجوستف مارتف كالفيجو/ د.ػ أ

 


