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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2022 /2021للعام الجامعي " الخامسةالجلسة " 

 9/1/2022الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ 2021/2022لمعاـ الجامعي" الخامسةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 عميد الكمية ورئيس المجمس محمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ9/1/2022صباح يوـ األحد الموافؽ 

 :بحضور كؿ مف
  لشئوف التعميـ والطالب    وكيؿ الكمية ناصر محمد عبد الباري/ د.ػ أ
 طاىر عبد الستار محمود    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ػ أ
 عبد الرحمف السباعي سرحاف   وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػ أ
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ /د.ػ أ
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ     ر مشيرة محمد عبد الواحد/د.ػ أ
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة   عبد اهلل عبد العزيز بينسي / د.ػ أ
  رئيس قسـ طب وجراحة العيف     ىدى محمد كامؿ السبكي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     عصاـ عبد الونيس بحيري/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الجراحة العامة   حاتـ محمود سمطاف / د.ػ أ
 األشعة التشخيصية قسـ    رئيسبسمة عبد المنعـ دسوقي محمد/ د.ػ أ
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ       رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
             قسـ الطفيميػػػػاترئيس    نادية صالح محمد النحاس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     غادة عمي حسف إبراىيـ/ د.ػ أ
 الحيويػػػػػػػػػػػػػة رئيس قسـ الكيمياء مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي   /د.ػ أ
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ سمر جابر أحمد سميماف     /د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة      محمد عبد الواحد جابر / د.ػ أػ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ميا عاطؼ توفيؽ / د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف     خميس أحمد عامر عبد الوىاب/د.أ
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر   محمد فيمي النعماني /د.أػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي   محمد أبو الفتوح شحاتة / د.ػ أ
  المخ واألعصػػػػاب رئيس قسـ جراحةحساـ عبد الحكيـ النعماني    / د.ػ أ
قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
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ة ػػػػػػرشا عمى مصطفي القباني     رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي/ د.ػ أ
  ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا سياـ أحمد زكي خضير    /د.أػ 
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / د. أػ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      أمؿ أحمد سالمة/ ػ   د
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
 بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية متفرغ أستاذ    عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ د.أ ػ

األشعة التشخيصية أستاذ بقسـ حاـز حسف عيد حسف    / د.ػ أ
 بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ مايسة عطية كفافي     / د.أػ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمحمود محمد ىدىود     / د.أـ 
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفاف/ د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمى    / د.أػ 
المخ واألعصاب قسـ جراحة ب  ىيثـ البمتاجي محمد     أستاذ/د.ػ أ
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد    / د.ػ أ
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ أسامة عمى إبراىيـ الكيالني    / د.أػ 
  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف    / د.ػ أ
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذعزة زغموؿ لبيب       / د. أػ
  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة العأميف فيصؿ أميف المقوة      /د.أػ 
عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ سوزاف أحمد السيد الحسنيف    / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أحمد محمد محمد زىراف/ د.أػػ 
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ مفرح محمد حجازي     / د.ػ أ
 .محمد صبري مشحوت     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا   ػػػأستاذ بقس    محمد إبراىيـ شعباف/ د.ػ أ
األمراض الصدرية والتدرف  أستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي      /د.ػ أ
أميرة فتحي عبد العاطي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعإيماف عبد العظيـ عبد الخالؽ   / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عمى عبد الفتاح     / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةأحمد عبد الرحمف سنبؿ    / د.ػ أ
  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ     سعيد إبراىيـ المالح / د.ػػػ أ
 الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ بقسـ محمود السيد أبو سالـ    / د.ػػ أ
 الباثولوجيا أستاذ بقسـ رحاب منير سمكة     / د.ػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 
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    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية    عميد  /د.ػػ أ
  أمراض النساء والتوليدبقسـ نياد محمود حسني عيسي    أستاذ مساعد / ػ  د
: وتم دعوة كل من * 

  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 راينا إبراىيـ ياسيف   األستاذ المساعد بقسـ اليستولوجيا ونائب مدير مركز القياس والتقويـ/ د.ػػ أ
نانسي محمود حربو  األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / د.ػػ أ
  ونائب مدير وحدة العالقات الخارجية   األستاذ بقسـ الباطنة العامة  أحمد راغب توفيؽ سالـ/ د.ػ أ
المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي     األستاذ نجوي نشأت حجازى/ ػ د
:  وقد اعتذر عن عدم الحضور * 

رفيؽ فكري برسوـ  رئيس قسـ جراحة القمب والصدر / د.ػ أ
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد /د.ػ أ

(  2+5المتميز)ىالة محمد الحروف  قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / ػػ   د
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي  / د.أـ 
 

 :عن الحضور كل من تغيب وقد * 
  رئيس قسـ الفسيولوجيا  جرجس صبري يوسؼ/د.أالمسالؾ البولية  ػ قسـ جراحة ب  سمطاف محمد سمطاف  رئيس/د.ػ أ
   أيمف محمد محمود عبيد رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ د.ػ أ ة ػػػػ رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ   ىناء زكريا عامر نوح/د.ػ أ
 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذعالء حسف مرعي  / د.ػ أ   بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف / د.ػ أ
 المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب  محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ/د.ػ أ الفسيولوجياأستاذ بقسـ ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ / د. أ.
   والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر أماني سعيد عمار /د.ػ أ ياسر محمد الشيخ أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةغادة محمود سمطاف / د.ػ أنيفيف محمد الشريؼ أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
 التخديرأستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار   / د ػ الصدرية مراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.ػػ أ
  اليستولوجيا بقسـ رمضاف عبد الونيس محمد مدرس/ ػ  د  التخديرمدرس بقسـ وفية رمضاف السيد ميدي  / دػ 
  

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

: المناقشات 

. ـــ استكمال مبني العيادات الخارجية واستكمال منشآتو3ــ افتتاح الباركينج 2ـــ مؤتمر الكمية  1
. ــ االمتحانات اإلليكترونية 5.    ــ استكمال مبني الطوارئ وزيارة  مستشار رئيس الوزراء لممشروعات القومية 4
. ـــ تدريب بالزمالة المصرية 6
 
 

 :المصادقات : أوال 
  306/5/1/2022الموضوع رقم 
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 األحد والمنعقدة يـو 2021/2022 يلمعاـ الجامع" الرابعةالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  305/4/12/2021 حتى 244/4/12/2021 والمتضمنة القرارات مف12/12/2021 الموافؽ

القــــرار 

المصادقة 
  307/5/1/2022الموضوع رقم 

 .عميد الكمية بالتفويض / د.موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عمييا أالمصادقة عمى 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
دبي بدولة األمارات األستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكمية إلى أحمد عبد المنعم رجب / د.الموافقة عمى سفر أ* 

 عمى نفقتو 2022 يناير 14 حتى 12 في الفترة مف العربية المتحدة لحضور مؤتمر جراحات األنف واألذن والحنجرة
. الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر 

 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  309/5/1/2022الموضوع رقم 

 الثالثاء والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
. 7/12/2021الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  310/5/1/2022الموضوع رقم 

 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .15/12/2021 الموافؽ األربعاءوالمنعقدة يـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  311/5/1/2022الموضوع رقم 

 األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 2/1/2022الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  312/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
2/1/2022 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  313/5/1/2022الموضوع رقم 

 2021/2022لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .2/1/2022 الموافؽ األحدوالمنعقدة يـو 

القــــرار 
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أحيط المجمس عمما 
  314/5/1/2022الموضوع رقم 

 والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  .9/1/2022 الموافؽ األحد

القــــرار 

أحيط المجمس عمما  
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةموضوعات : ثالثا 

  315/5/1/2022الموضوع رقم 

اعتبارا شيادة حضور المؤتمر  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / د.مذكرة أ
السنوي لمكمية لطالب الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مف ضروريات التقدـ لمجاف المناقشة 

 .واالمتحانات والترقية 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
: موضوعات أخري: رابعا 

  316/5/1/2022الموضوع رقم 

 عبد اهلل مصطفى كمال/ د. الموافقة عمى رفع أسـ أػ بشأف رئيس قسم القمب واألوعية الدموية/ د. أعرض خطاب
 باإلضافة إلى مجمس 2021األستاذ بالقسـ مف تشكيؿ مجمس القسـ لعدـ حضور سيادتو مجمس القسـ خالؿ عاـ 

.    مما يؤثر سمبا عمى  أعماؿ المجمس وتوزيعات أشراؼ الرسائؿ العممية وانتظاـ أعماؿ االمتحانات 2022يناير 
القــــرار 

. الموافقة 
: موضوعات شئون التعليم والطالب : خامسا

  317/5/1/2022الموضوع رقم 

 المتحانات الدور األوؿ الموافقة عمى قبول األعذار المرضيةػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2020/2021لبعض طالب الفرقة السادسة لمعاـ الجامعي 

عدد االعذار المواد المراد تأجيميا اســــــــــــــــــــــــــم م 
سابع نساء وتوليد + الجراحة العامة محمد السيد عبد الستار إبراىيـ  1
رابع نساء وتوليد أحمد أشرؼ أميف شعباف  2
رابع نساء وتوليد أحمد عاطؼ محمد النقيب  3
خامس نساء وتوليد أحمد محمد عبد الفضيؿ  4
ثالث أسرة +نساء وتوليد +جراحة عامة سارة كماؿ حسني حنفي عامر  5
أوؿ جراحة عامة شيماء حساـ عبد العميـ موسي  6
رابع نساء وتوليد + جراحة عامةلمي عبد العاؿ حامد عبد العاؿ  7
ثالث جراحة عامة مصطفي محمود عبد اهلل منصور  8
ثالث جراحة عامة مي ربيع حامد الجزار  9
أوؿ نساء وتوليد اسماء إبراىيـ عبد المرضي  10
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أوؿ نساء وتوليد ريـ سميماف أحمد إبراىيـ  11
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  318/5/1/2022الموضوع رقم 

: الموافقة عمى إيقاف قيد كل من ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 نظرا لظروفيا 2021/2022المقيدة بالفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي جياد عبد اهلل حممي فايد / الطالبةـــ 1

. المرضية عمما بأف ىذا اإليقاؼ األوؿ 
 نظرا لظروؼ 2021/2022المقيد بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي عمى صالح عمى أبو العزم / الطالبـــ 2
. المرضية

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  319/5/1/2022الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجاف الممتحنيف مف السادة أعضاء ىيئة وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. التدريس ممف قاموا بتدريس موديولز الفرقة الرابعة والثالثة لمفصؿ الدراسي االوؿ والثاني 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  320/5/1/2022الموضوع رقم 

ػػػ بشأف عمؿ التراكمي لمطالب المحوليف مف البرنامج العادي إلى وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. البرنامج التكاممي 

القــــرار 

عدـ الموافقة 
 : موضوعات شئون هيئة التدريس:سادسا

  321/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس خالد محمد دنيا /  الموافقة عمى التحاق د ػػػ بشأفرئيس قسم التخدير والعناية المركزة / د.عرض خطاب أ
 موافقة حسب الموائح والقوانين في ....بالقسـ ببرنامج الزمالة المصرية لعالج األلـ كفرع دقيؽ مف التخصص العاـ 

. غير أوقات العمل الرسمية  
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  322/5/1/2022الموضوع رقم 

:  ػػ بشأف الموافقة عمى التحاؽ كؿ مف رئيس قسم طب األطفال / د.عرض خطاب أ
.  دينا عبد القادر ميداف   أستاذ مساعد بالقسـ   تخصص أطفاؿ حديثي الوالدة / ػػ د1
. رانيا صالح الزيات    أستاذ مساعد بالقسـ   تخصص قمب أطفاؿ / ػ د2
. باسـ عبد الفتاح الجزار  مدرس بالقسـ    تخصص قمب أطفاؿ / ػػ د3

. ببرنامج الزمالة المصرية كمتدربيف بشيادة الدكتوراه 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
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  323/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيد بقسـ جراحة أحمد أسامة سيد أحمد الجبيري / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .العظاـ بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  324/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ األشعة رحاب عبد الناصر محمد عمى / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب 

 .المنوفية 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  325/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ اليستولوجي ىند زكريا عبد اهلل محمود / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
  326/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ التشريح بالكمية نشوي نبيل خميس / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  327/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد طب مي طمعت بيومي مشحال / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الطوارئ بقسـ الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  328/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ نجالء سامي عبد اليادي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .التخدير بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  329/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األشعة عبد الغني محمد عبد الغني مطاوع / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
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  330/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الميكروبيولوجيا أميرة حامد أبو السعود / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف

  331/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة سامي عبد اليادي حسن صقر / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .العظاـ بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف

  332/5/1/2022الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ يحيي محمد نجيب عبد السالم / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الفسيولوجيا بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  333/5/1/2022الموضوع رقم 

خالد حاتم معروف عفيفي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف رئيس قسم األمراض العصبية والنفسية/ د.عرض خطاب أ
 .المدرس بالقسـ والكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف

  334/5/1/2022الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكميةأحمد عز العرب / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .27/2/2022لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 
  335/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الكيمياء غادة محمد كامل عبد الحافظ / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/12/2021لمدة عاـ سادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  الحيوية بالكمية

 :القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 
  336/5/1/2022الموضوع رقم 

بقسـ التوليد وأمراض  األستاذ المساعدمحمد عبد اهلل رزق / النظر في منح د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .النساء إعارة لمعاـ الثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

: موضوعات العالقات الثقافية : سابعا 
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  337/5/1/2022الموضوع رقم 

محمد /   د الموافقة عمى أبداء الراي في المد لمدة عاـ ثالثػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ عالج االوراـ والطب النووي بالكمية والموجود في اجازة دراسية لمتدريب بمركز  عالء جودة 

MD ANDERSON حتى 6/1/2022 لمسرطاف التابع لجامعة تكساس بالواليات المتحدة االمريكية اعتبارا مف 
.   بتمويؿ خارجي دوف اف تتحمؿ الجامعة اي نفقات 5/1/2023

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

  338/5/1/2022الموضوع رقم 

إبداء رأي الكمية في نقاط االتصال الخاصة بجامعة الفارابي  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. بدولة كازاخستان 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  339/5/1/2022الموضوع رقم 

البرنامج التنفيذي في مجال التعميم  إبداء رأي الكمية في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
العالي بيف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي بجميورية مصر العربية ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي لجميورية 

 . 2020/2022العراؽ لمسنوات
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  340/5/1/2022الموضوع رقم 

محمود مجدي محمد / احاطة المجمس بالتقرير المقدم من د ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ الجراحة العامة بالكمية وذلؾ عف سفره لجامعة ساوثيامبتوف ػػ بإنجمترا في ميمة عممية لمدة ستة العباسي 

 .     25/12/2021أشير عمى نفقو البعثات وقد قاـ بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  341/5/1/2022الموضوع رقم 

محمود ماىر عبد النبي / الطبيبالموافقة عمى مد بقاء  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
مف بعثات العاـ الرابع وعضو بعثة األشراف المشترك المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة بالكمية الرىاوي 
 بإنجمترا والذي يطمب فيو مد بقائو بالخارج لمدة عاـ رابع 2012/2017 مف الخطة الخمسية السابعة 2015/2016

 عمى نفقتو الخاصة الستكماؿ جمع المادة العممية الخاصة بالجزء الخارجي مف رسالة 12/12/2021اعتبارا مف 
. الدكتوراه 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

 :موضوعات البحوث العلمية : ثامنا
  342/5/1/2022الموضوع رقم 
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مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت  (38)تمت الموافقة عمى لمتسجيؿ بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير ودكتوراه (9)المجنة بتعديل 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  343/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
: النحو التالي

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1 مدرس التشريح واألجنة أميمة إبراىيـ إبراىيـ زيداف/ د 1

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  344/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل األفكار البحثية العممية المقدمة من ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
: أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 2مدرس جراحة المخ واألعصاب محمد أحمد سالـ / د 1
 1أستاذ مساعد الباثولوجيا نيي محمد نور الديف أحمد القاضي / د 2
 2مدرس التخدير والعناية المركزة مصطفي سعيد فييـ منصور /د 3
 5مدرس جراحة العظاـ إسماعيؿ توفيؽ بدر / د 4

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  345/5/1/2022الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد فؤاد محمد زناتي/ الموافقة عمي ترشيح دػ بشأف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. بقسـ جراحة المسالؾ البولية لمحصوؿ عمي مكافأة النشر العممي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  346/5/1/2022الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 26/12/2021 ماجستير أمراض الباطنة العامة أشرؼ محمد محمد فايد/ ط 1
 28/12/2021ماجستير األمراض الصدرية والتدرف نجواف سعيد محمود خالد /ط 2
 26/12/2021 ماجستير أمراض الباطنة العامةمروة السيد عطية حبيب / ط 3
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 30/11/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء سمر كـر إبراىيـ شعالف / ط 4
 26/12/2021دكتوراه األشعة التشخيصية عائشة شريؼ محمد سعد / ط 5
 28/11/2021 ماجستيرالجراحة العامة عبد العزيز جماؿ عبد الناصر صابر / ط 6
 28/11/2021ماجستير الجراحة العامة  مصطفي أحمد شحاتو داود/ ط 7
 31/10/2021ماجستير طب وجراحة العيف مناؿ محمد صالح الديف محمود / ط 8
 28/11/2021ماجستير األشعة التشخيصية إبراىيـ أيمف أبو سعده / ط 9
 26/12/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة عبد اهلل يونس نعيـ / ط 10
 28/12/2021 ماجستيراألمراض الجمدية والتناسمية مروة السيد محمد شويؿ / ط 11
 26/12/2021دكتوراه أمراض الباطنة العامة رنا كماؿ الديف وىب /ط 12
 26/12/2021دكتوراه أمراض الباطنة العامة دعاء محمد الشامي /ط 13
 28/12/2021ماجستير الكيمياء الحيوية حسناء محمد شبؿ عطا  /ط 14
 2/12/2021ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة أسماء أحمد محمود مديف / ط 15
 28/12/2021 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء ميا عبد الستار المصري / ط 16
 28/12/2021 ماجستيراألمراض الجمدية والتناسمية جياد جماؿ محمد / ط 17
 28/12/2021 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء محمد صفوت محمد مصطفي /ط 18
 28/12/2021 ماجستيراألمراض الجمدية والتناسمية ىاجر محمود خالؼ /ط 19
 2/1/2022ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية أحمد عبد الودود المييي / ط 20
 26/12/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف محمود جماؿ محمد عويس /ط 21
 2/1/2022ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية حسيف عبد الواحد عبد الخالؽ /ط 22
 28/12/2021 ماجستيراألمراض الجمدية والتناسمية أحمد عبد الحميد حافظ فياض /ط 23
 28/12/2021 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء نيي فتحي محمود سيد أحمد / ط 24
 26/12/2021ماجستير طب األسرة زينب عالء الديف الخطيب /ط 25

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  347/5/1/2022الموضوع رقم 

نبيل عبد الفتاح / د.ػ بشأف الموافقة عمي المشروع البحثي المقدـ مف أوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 .  األستاذ بقسـ الباطنة العامة الكفراوي

 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

: موضوعات الدراسات العليا : تاسعا 
  348/5/1/2022 الموضوع رقم 
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ػ بشأف تعميـ مسمى القسـ الجديد مف االشعة التشخيصية الى رئيس قسم االشعة التشخيصية / د.أ عرض خطاب
.  الطالب والئحة الدراسات العميا  ةاالشعة التشخيصية والتداخمية والتصوير الطبي لتسجيؿ لالئح

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  349/5/1/2022الموضوع رقم 

أحمد بن عبد / الوافدػ بشأف تسجيؿ درجة الماجستير لمطالب رئيس قسم القمب واالوعية الدموية / د.أ عرض خطاب
 . 2021 بدورة أكتوبر اهلل بن سييل بن أحمد

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  350/5/1/2022الموضوع رقم 

: عف دخوؿ االمتحاف لكؿ مف  قبول االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
محمود عبد العال محمود / ـــ ط3ىشام رفعت جاب اهلل  / ـــ ط2قدري محمد غانم  / ـــ ط1

 لدرجة الدكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية وذلؾ لظروؼ 2021الشفوي والعممي والمقرر االختياري دور أكتوبر 
. خاصة 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  351/5/1/2022الموضوع رقم 

إعفاء الحاصمين عمى دكتوراه الميكروبيولوجيا  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. مف امتحاف الجزء األوؿ لمدبمـو المينية تخصص مكافحة العدوي ويتـ تعويضو بمعامؿ مف درجة االمتحاف النيائي

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  352/5/1/2022الموضوع رقم 

دبمـو وماجستير  (23) لعدد مد فترة الدراسة الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
 تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

  ويرفع لمجامعة:  ...  عمى النحو التالي لمدة عام آخر ليـ مد فترة الدراسةالموافقة عمى 

ايماف جماؿ اسماعيؿ  ماجستير عالج االوراـ والطب النووي  /ػ ط1
دينا فريد السيد النجار  ماجستير طب االطفاؿ  /ػ ط2
أحمد عادؿ الشيخ   ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط3
 (عاميف)عبد العزيز جماؿ عبد الناصر ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط4
حمادة أحمد السيد شكر  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط5
أسامة حمدي عبدربة حمادة ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط6
مناؿ فوزي الحسانيف  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط7
غادة عزت محمد عيد  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط8
أحمد حسف عبد العزيز  ماجستير الجراحة العامة   /ػ ط9
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فاطمة الزىراء صالح سعيد ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط10
مروة السيد عطية ىالؿ  ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط11
عطاء سميماف عبد اهلل  ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  /ػ ط12
والء خميس حسف أبو ىاشـ ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  /ػ ط13
أياد عبد الرحمف عمي   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط14
مناؿ فتحي محمد  دبمـو الباطنة العامة  /ػ ط15
مايكؿ حممي عيسى  دبمـو األشعة التشخيصية  /ػ ط16
ايو طمعت محمد الغزالي  دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط17
حسف محمد حسف إبراىيـ  ماجستير الجراحة العامة   /ػ ط18
محمود سامي عبد اهلل دغيش ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   /ػ ط19
عال سعد محمد عمى صقر ماجستير التوليد وأمراض النساء   /ػ ط20
عمياء ربيع محمد بيومي  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط21

عمى رمضاف عمي المراكبي ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط22 
عفيفي فتحي عفيفي نصار دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط23

  353/5/1/2022الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير  (14) لعدد إيقاف القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ودكتوراه تخصصات مختمفة 

القــــرار 

  ويرفع لمجامعة: ...  ليـ عمى النحو التاليالموافقة عمى إيقاف القيد

 لظروؼ خاصة1/10/2021التوليد وأمراض النساء لمدة عاـ مف    ماجستير شيماء عادؿ عبد السالـ/ ػػ ط1
   ظروؼ خاصة1/10/2021األشعة التشخيصية  لمدة عاـ مف      ماجستير منى محمد عثماف/ ػػ ط2
   بأثر رجعي1/4/2017الجراحة العامة لمدة عاـ مف      ماجستير مصطفى أحمد شحاتة/ ػػ ط3
   بأثر رجعي1/10/2017األمراض الصدرية والتدرف لمدة عاـ مف      ماجستير نجواف سعيد محمود/ ػػ ط4
   بأثر رجعي1/10/2016دبمـو طب االطفاؿ  لمدة عاميف مف      أحمد عادؿ سيد أحمد/ ػػ ط5
  بأثر رجعي1/10/2016دبمـو طب وجراحة العيف لمدة عاميف مف      محمد عدلي عبد المحسف/ ػػ ط6
  بأثر رجعي1/4/2016ماجستير طب االطفاؿ  لمدة عاميف مف      سمر محمد سيد أحمد/ ػػ ط7
   الستكماؿ الرسالة1/10/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  لمدة عاـ مف بمقيس محمد باشا/ ػػ ط8
   بأثر رجعي1/10/2019 لمدة عاـ مف      ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  أسماء أحمد محمود/ ػػ ط9

  بأثر رجعي 1/4/2019لمدة عاـ مف      ماجستير الجراحة العامة  مصطفي كماؿ محمد عالـ/ ػػ ط10
   بأثر رجعي1/4/2015لمدة عاـ مف  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة شدوه محمد جماؿ الديف/ ػػ ط11
   بأثر رجعي1/10/2018 لمدة عاميف مف      ماجستير نفسية وعصبية  داليا فتحي عبد الجواد/ ػػ ط12
 لظروؼ خاصة 1/10/2021التوليد وأمراض النساء لمدة عاـ مف  ماجستير محمد أكـر محمد حسف/ ػػ ط13
  بأثر رجعي1/10/2020ىاجر محمود خالؼ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف/ ػػ ط14
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  354/5/1/2022الموضوع رقم 

ضحى سمير إبراىيم / الطبيبة نقل القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. ماجستير التوليد وأمراض النساء مف طب األزىر إلي طب المنوفية 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة   ... الموافقة
  356/5/1/2022الموضوع رقم 

درجة ماجستير  (9)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .ودكتوراه تخصصات مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  ليـ عمى النحو التالي تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 محمد مرزوق عزب الجمداوي  دكتوراه الجراحة العامة/ ـ ط1

 .  أستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكمية أشرف عبد اليادي زين الدين/ د.أ: برفع اسم كل من 
.   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بالكمية محرم عبد السميع محمد/     د

 (لتنازليـ عف الرسالة)أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بالكمية  عاصم فايد مصطفى  /    د 
 سامية سامي محمد مشعل دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط2
 .أستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية بالل عبد المحسن منتصر  / د: إضافة اسم
 منى مأمون أحمد الصاوي دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط3
 .أستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية ثريا أحمد عبد الحميد عمر  / د: إضافة اسم
 األشعة التشخيصيةماجستير ىند حمدي السيد السنباوي / ـ ط4
    (لسفره لمخارج).    مدرس بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية إيمان رجب عبده سميمة/ د: برفع اسم
 األشعة التشخيصيةماجستير أحمد عبد الستار حامد عبد ربو / ـ ط5
    (لسفرىا لمخارج).    مدرس بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية إيمان رجب عبده سميمة/ د: برفع اسم

ضافة اسم  .مدرس بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية محمود محمد أحمد معوض  / د: وا 
 طب المناطق الحارة وصحتياماجستير محمد عيد عمي كامل  / ـ ط6
   (لسفرىا لمخارج)طب المناطؽ الحارة وصحتيا مستشفيات جامعة المنوفية        زميؿمرفت رجب نصار/ د: برفع اسم

ضافة اسم  .طب المناطؽ الحارة وصحتيا بالكمية   مدرسأماني عباس عامر / د: وا 
 أحمد عمي كامل عين شوكة  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط7

 .  أستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكمية عالء عبد العظيم السيسي/ د.أ: برفع اسم كل من 
 (لتنازليـ عف الرسالة) أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بالكمية محمد حامد عبد الستار/     د

 أمنية عبد الحميد محمد المحالوي  دكتوراه طب األطفال/ ـ ط8
 .أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية رانيا صالح الزيات  / د: إضافة اسم
 حمادة أحمد صابر فايد  دكتوراه الجراحة العامة/ ـ ط9

 .  أستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكمية أشرف عبد اليادي زين الدين/ د.أ: برفع اسم كل من 
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. (لتنازليـ عف اإلشراؼ) أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بالكميةمحرم عبد السميع محمد / ــ د    
ضافة اس مكل من  .   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكمية عبد العزيز عباس تعمب/ د.ػػ أ: وا 

.   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكمية محمد أشرف عمى بمبع/ د.   ــ أ
  357/5/1/2022الموضوع رقم 

: لكل من موضوع رسالة الموافقة عمى تعديل ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 
 .أحمد حمدي محمد أبو العال خميفة ماجستير جراحة العظام   تعديل جوىري / ـــ ط1

بناءا ... التقييـ اإلشعاعي لوضع عظمة الساؽ في الركبة المقطوع بيا الرباط الصميبي األمامي  : موضوع الرسالة
. عمى طمب المشرؼ 

 .عمياء ربيع محمد بيومي   ماجستير طب األطفال   تعديل غير جوىري / ـــ ط2
الدراسة الوبائية والخصائص اإلكمينيكية والتعافي لألطفاؿ المصابيف بأمراض سرطانية في قسـ طب : موضوع الرسالة

بناءا عمى طمب السادة المشرفيف عمى ... األطفاؿ بمستشفى جامعة المنوفية خالؿ خمس عشر عاما الماضية  
. الرسالة 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة
  358/5/1/2022الموضوع رقم 

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

القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 عائشة شريف محمد سعد  دكتوراه األشعة التشخيصية/ـ ط1

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحاـز حسف عيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست ىيثـ ىاروف   / د.ػ أ
 رنا كمال الدين وىب  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط2

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد راغب توفيؽ    / د.ػ أ
  عيف شػػػػػمسةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحناف حامد عبد الحميد   / د.ػ أ
 دعاء محمد الشامي  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط3

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمود محمد عمارة   / د.ػ أ
 اإلسكندريػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأشرؼ حسيف الغندور   / د.ػ أ
 مروة السيد عطية حبيب  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط4

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد أحمد شعباف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعالء عبد السالـ داوود   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستسناء سيد حافظ جزاريف   / د.ػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستتامر محمد عبد الحميد الشربيني  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أشرف محمد محمد فايد  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط5

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأشرؼ غريب ضمع    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػة  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ اذ طب الكبد بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأستمحمد عقؿ راضي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمد صفوت محمد مصطفي ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط6

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الغني عمارة   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستحامد السيد المقوة    / د.ػ أ
  المنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف محب يوسؼ    / د.ػ أ
 
 سمر كرم إبراىيم شعالن  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط7

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد محمود فيمي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد فتح اهلل أبو النصر   / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد الرحمف عنبػػػػػػػػػػػػػػر   / د.ػ أ
 ميا عبد الستار المصري  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط8

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد سالمة جاد    / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالتوليد وأمراض النسػػاءبكميةالطب  اذ مساعد بقسـأستوائؿ جابر الدماطي   / د.ػ أ
  عيف شمػػػػػسةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستعادؿ شفيؽ صالح الديف   / د.ػ أ
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 نيي فتحي محمود سيد أحمد دكتوراه التوليد وأمراض النساء/ ـ ط9
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستناصر كماؿ عبد العاؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستحامد السيد المقوة    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستزكريا فؤاد سند    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستعصمت حمدي أبو زيد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مصطفي كمال محمد عالم ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط10

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػة العامػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعاصـ فايد مصطفي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد الجميؿ البمشي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػة العامػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأسامة حسف    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد إبراىيم العشماوي  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط11

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسعيد إبراىيـ المالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستيحي محمد الخطيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمود سعيد عبد الحميـ   / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجاـجراحة األوعية الدمويػػػػػػة بكمية الطب اذ أستأشرؼ محمد أحمد عويضو   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 

 رامي محمد المشالوي  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط12
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستنياد عبده زيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستيحي محمد الخطيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمود سعيد عبد الحميـ   / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـجراحة األوعية الدمويػػػػػػػة بكمية الطب اذ أستأشرؼ محمد أحمد عويضو   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مصطفي أحمد شحاتو داود ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط13

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد صبري الجماؿ   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء عبد العظيـ السيسي   / د.ػ أ
 جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األوراـ بمعيد األوراـ القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ أستأحمد مصطفي أحمد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عبد العزيز جمال عبد الناصر ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط14

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ محي السيد راجح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد حامد المميجي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمود جماؿ الديف حجاج   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػؽةعجاـجراحة األوعية الدمويػػػػػة بكمية الطب اذ مساعد أستحسف ربيع عاشور    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد عبد الودود المييي ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط15

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػة بكميةالطب  اذمساعد بقسـأستريحاب إبراىيـ ياسيف   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستحمزة محمد سعد قابيؿ   / د.ػ أ

 محمود سامي عبد اهلل دغيش ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط16
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد عمارة    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػة بكميةالطب  اذمساعد بقسـأستنيفيف إبراىيـ سامي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستتيمور مصطفي عبد اهلل   / د.ػ أ
 
 

 حسين عبد الواحد عبد الخالق ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط17
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة محفوظ بدراف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستنجالء فييـ    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمي سالمة     / د.ػ أ

 جياد جمال محمد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط18
   :المجنة 

  المنوفيػػػػةةعجاـاألمراض الجمديػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد    / د.ػ أ
 المنوفيػةةعجاـاألمراض الجمديةوالتناسميةبكميةالطب  اذورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ
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 مروة السيد محمد الشويل ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط19

   :المجنة 
  المنوفيػػػةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية طب  اذورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  طنطػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذبقسـأستنيي نبيؿ دغيـ    / د.ػ أ

 أحمد عبد الحميد حافظ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط20
   :المجنة 

 ةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية طب  اذورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذبقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 حسناء محمد شبل عطا  ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية/ ـ ط21
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيويػػػػػػػػػة الطبيػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستنجالء محمد غنايـ    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  الكيمياء الحيوية الطبية اذمساعد بقسـأستأشرؼ عبد الرؤوؼ داود   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  الكيمياء الحيويػػػػة الطبية اذورئيس قسـأستمأثر كامؿ الشافعي   / د.ػ أ
 المنوفيةبمعيدالكبدالقومي ب الكيمياء الحيوية الطبية اذ ورئيس قسـأستىالة ىاني السعيد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 نجوان سعيد محود خالد  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن/ ـ ط22

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  األمراض الصدرية والتدرف اذمساعد بقسـأستسامي سيد أحمد الدحدوح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف اذ بقسـأسترباب عبد الرازؽ الوحش   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف اذ بقسـأستمحمد حسيف كامؿ السيد   / د.ػ أ

 محمد زكريا السعيد محمد ماجستير طب األطفال/ ـ ط23
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  طػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ مساعد بقسـأستعال جالؿ بحيري    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  طػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ

 محمود جمال محمد عويس ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط24
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  طػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اذ بقسـأستىشاـ محمد فؤاد المزار   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  طػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اذ بقسـأستعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب  طػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اذ بقسـأستأسامة السعيد شمبي   / د.ػ أ

 أميرة طارق محمد الشنواني دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيزم والتأىيل/ ـ ط25
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةالطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ بكمية طب  اذبقسـأستسمر جابر سميماف    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية طب  اذورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمراض الجمديػػػػػػة والتناسمية بكمية طب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةالطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ بكمية طب اذ أستىشاـ محمد أحمد حبيب   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسماء أحمد محمود مدين ماجستير السمعيات/ ـ ط26

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةاألنؼ واألذف والحنجرة  بكمية طب  اذ مساعد السمعيات بقسـأستعبد المجيد حسف قابؿ  / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةاألنؼ واألذف والحنجرة  بطب  اذ ورئيس وحدة السمعيات بقسـأستحساـ سني البياء طمعت  / د.ػ أ
 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخبكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اذ السمعيات أستتقوى عدلي جبر   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألنؼ واألذف والحنجرة  بكمية طب  اذمساعد السمعيات بقسـأستأحمد محمود زيف العابديف  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ىند عمي عبد العاطي شريف ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط27

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد شوقي عبد اهلل   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد يوسؼ    / د.ػ أ
 

 محمد لطفي محمد عيسي دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط28
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػة بكميةالطب  اذمساعد بقسـأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػة بكميةالطب  اذمساعد بقسـأستريحاب ياسيف إبراىيـ   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف محمد السعيد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أية أحمد عالم   ماجستير طب األطفال/ ـ ط29

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطب األطفاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الباسط أبو العز   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد) 
 آالء محمد محمد ناجي  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/ ـ ط30

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػةةعجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  اذ بقسـأستوفيؽ محمود الشيخ    / د.ػ أ
 المنوفيةةعجاـاألمراض العصبيةوالنفسيةبكميةالطب  اذمساعدبقسـأستإبراىيـ السيد األحمر   / د.ػ أ
 القاىػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  اذ بقسـأستعادؿ حسنيف السيد جاد   / د.ػ أ

 ىاجر محمود خالف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط31
   :المجنة 

  المنوفيػػػػةةعجاـاألمراض الجمديػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػةةعجاـاألمراض الجمديػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
 المنوفيػةةعجاـاألمراض الجمديةوالتناسميةبكميةالطب  اذورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 الزقازيؽةعجاـاألمراض الجمديةوالتناسميػػةبكميةالطب  اذورئيس قسـأستأماني عبد الرحمف نصار         / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  359/5/1/2022الموضوع رقم 

 طالب (44) لعدد تسجيل موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
 
  اسراء عبد الرحيم عيسى   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 1

 :   الرسالةموضوع
دراسة التغيرات قبؿ وبعد حقف مضاد عامؿ نمو بطانة األوعية الدموية في حاالت التأكؿ السني الرطب لمركز الشبكية 

. باستخداـ جياز تصوير الشبكية المقطعي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأستخالد الغنيمي سيد أحمد  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأسماء محمد إبراىيـ  / ػ   د

  المنصورةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستداليا صبري األماـ   / ػ   د

  أسراء عبد الظاىر زكي خميفة   دكتوراه األشعة التشخيصية /طـــ 2
 :   الرسالةموضوع
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مقارنة بيف الموجات فوؽ الصوتية المتخصصة عبر الميبؿ وبرتوكوؿ معدؿ لتصوير الرنيف المغناطيسي لمحوض 
 .لتقييـ تأثير المستقيـ في المريضات المصابة ببطانة الرحـ المياجرة المتوغمة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد رمضاف الخولي  / د.ػ أ

  بريتش كولومبياةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ بأستمحمد عمي بديوي   / د.ػ أ

  بريتش كولومبياةعػػػػػػػػػػػػجاـبكمية طب  األشعة التشخيصيػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستإيممي بانج    / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة قسـمدرس بأسماء حمدي عبد اليادي  / ػ  د

  يحيي أحمد محمد كشك    دكتوراه جراحة التجميل /طـــ 3
 :   الرسالةموضوع

. دراسة االستئصاؿ الدائري لمجمد المحيط باليالة مع شفط الدىوف في العالج الجراحي لمدرجات العالية مف التثدي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـاذ ورئيس أستمحمد أحمد مجاىد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـاذ بأستداليا محمد مفرح السقا  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـمدرس بمحمد عبد اهلل النحاس  / ػ   د

  عمرو محمود إبراىيم حسن   دكتوراه جراحة التجميل /طـــ 4
 :   الرسالةموضوع

. دور التخطيط ثالثي األبعاد في عممية اصالح وتجميؿ تشوه األنؼ المرتبطة بشقوؽ الشفاه وسقؼ الحمؽ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـاذ بأستداليا محمد مفرح السقا  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـمدرس بحساـ حسف فوزي   / ػ   د

 
 
  فاطمة موسى عبد الرازق النجار  ماجستير طب األطفال /طـــ 5

 :   الرسالةموضوع
واعتالؿ الكمى السكري في األطفاؿ الذيف يعانوف مف مرض السكري مف النوع  ( YKL ػػ40)عالقة الجنيف والبروتيف 

 .األوؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستوفاء مصطفى محمد أبو الفتوح  / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بزينب صبري أبو زنة  / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الكيمياء الحيوية  قسـمدرس بنيى ربيع بيومي   / ػ   د
  دينا فريد السيد النجار   ماجستير طب األطفال /طـــ 6

 :   الرسالةموضوع
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 . وتكوف الحصوات الكموية 2العالقة بيف الجينات المرتبطة بالميبوكاليف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستوفاء مصطفى محمد أبو الفتوح  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ مساعد بأستفؤاد محمد زناتي    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بزينب صبري أبو زنة  / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الكيمياء الحيوية  قسـمدرس بنيى ربيع بيومي   / ػ   د
  سمر محمد سيد أحمد عبد الرحمن ماجستير طب األطفال /طـــ 7

 :   الرسالةموضوع
 .العالقة بيف الجينات المرتبطة بالموت المبرمج لخاليا الكمى وتكوف الحصوات الكموية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستوفاء مصطفى محمد أبو الفتوح  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ مساعد بأستفؤاد محمد زناتي    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بأحمد شوقي أبو ىولة     / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الكيمياء الحيوية  قسـمدرس بنيى ربيع بيومي   / ػ   د
  أمنية حنفي سالم   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 8

 :   الرسالةموضوع
تأثير عقار الميزوبروستوؿ عف طريؽ الميبؿ او تحت المساف قبؿ تركيب المولب في النساء المواتي خضعف لتجربة 

 .سابقة فاشمة في التركيب 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ بأستحامد السيد المقوة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستنياد محمود حسني   / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـمدرس بىبة فرج سالمو   / ػ   د

  أماني محمد عبد الفتاح   ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

 .تأثير عالج البكتريا الحمزونية البوابية عمى فاعمية االستصفاء الدموي في المرضى المصرييف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستأشرؼ غريب ضمع   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل / ػ   د

  مينا موريس شوقي   ماجستير جراحة العظام /طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ نتائج إزالة العصب الرضفي لعالج ألـ الفخذ الرضفي 
 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ بأستالسيد مرسي زكي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ مساعد بأستعمرو عيد درويش   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس بأحمد نصر الديف البربري  / ػ   د

  أحمد مجدي عبد الجواد إسماعيل ماجستير الجراحة العامة /طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة مقارنة بيف تحويؿ المسار أحادي التوصيمة وتكميـ المعدة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  أستاذ مساعد بقسـمحمود أحمد شاىيف    / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مدرس بقسـأميرة محمد الفقي     / ػ   د
  رشا أحمد عبد الوىاب خميل  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 12

 :   الرسالةموضوع
 .دراسة إكمينيكية وىستوكيميائية مناعية :  في الصدفية الموحية 1(اتس ػػ)التعبير عف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستمصطفى أحمد ىماـ  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـبمدرس وفاء أحمد شحاتة   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيا قسـبرانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيف أستاذ مساعد / ػ   د

  محمد عماد إبراىيم   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 13
 :   الرسالةموضوع

دراسة التصوير المقطعي : تقييـ تغيرات األوعية الدموية البقعية بعد جراحة إزالة المياه البيضاء بالعدسة غير المعقدة 
 .لشبكية العيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحة العػػػيف قسـاذ مساعد بأستسامح محمد الجوىري  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـاذ مساعد بأستمحمد سامي عبد العزيز  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بأحمد عادؿ سالمة   / ػ   د

  أسماء فتحي موسي عطا اهلل  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 14
 :   الرسالةموضوع

 .في المرضي الذيف يعانوف مف أمراض المناعة الذاتية    B-1،  galactosyltransferase 4 دراسة
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية قسـاذ بأستإيناس سعيد عيسي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـاذ مساعد بأستبالؿ عبد المحسف منتصر  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساع بأستىبو السيد قاسـ   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـمدرس بىديؿ محمد شمبي   / ػ   د

  رشا محمد عبد المنعم خميفو  ماجستير طب األطفال /طـــ 15
 :   الرسالةموضوع

لتشخيص التسمـ الدموي البكتيري في األطفاؿ حديثي الوالدة ببكتريا جراـ : النسبة بيف بروتيف سي النشط واأللبوميف 
 السمبية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستفادي محمد الجندي   / د.ػ   أ

  المنوفيةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب الكيمياء الحيوية  قسـاذ مساعد بأستمحمد سميماف رزؽ   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بأماني أحمد البنا     / ػ   د
  طاىر محمد إسماعيل   ماجستير جراحة العظام /طـــ 16

 :   الرسالةموضوع
 .العالج التحفظي مقابؿ العالج الجراحي لكسور الزند االبري 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة العظاـ قسـاذ بأستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ   أ

  المنوفيػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة العظاـ قسـاذ مساعد بأستعمر صابر السيد    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة          ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة العظاـ قسـمحاضر بسميماف حسف سميماف   / ػ   د
  انتصار السيد إبراىيم أحمد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 17

 :   الرسالةموضوع
تقييـ جودة الحياة والوظيفة الجنسية لدى السيدات المصابات بسرطاف الثدي وذلؾ قبؿ وبعد ظيور التغيرات الجمدية 

 .المرتبطة بالعالج 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستىشاـ نبيؿ خالد الشامي  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األوراـ والطب النووي قسـبمدرس ريياـ أحمد عبد العزيز حسف / ػ   د

  منى سعيد محمد القباني  دكتوراه طب األطفال /طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

 . والسكر التراكمي بالدـ في األطفاؿ المصابيف بالميكروب الحمزوني 10مستوى االنترليوكيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذورئيس أستميا عاطؼ محمد توفيؽ   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبمعيد الكبد القومي  الباثولوجيا قسـباذمساعد أستمرفت محمود سمطاف   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بأحمد شوقي أبوىولة     / ػ   د
  المنوفيػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بحساـ الديف محمد بسيوني   / ػ   د

  نياد محمد عيسى   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 19
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 :   الرسالةموضوع
 .دراسة مقارنة بيف البروجيستروف الميبمي بمفردة أو مع األسبريف في الوقاية مف الوالدة المبكرة المتكررة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ بأستمحمد أحمد ماىر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستعبد الحسيب صالح سعد  / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـمدرس بمحمد زكريا عبد الرحمف   / ػ   د

  عمياء فتحي شحاتة السواح  دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 20
 :   الرسالةموضوع

: التأثير المشترؾ لزراعة بصيالت الشعر مع مادة الكالسيبوتريوؿ بيتاميثازوف دايبروبيونيت في عالج البياؽ المستقر
 .تجربة سريرية وديرموسكوبية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستماجدة مصطفى حجاج  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة التجميؿ قسـبمدرس حساـ حسف فوزي   / ػ   د

  مصطفى محمد أحمد النشرتي  ماجستير جراحة العظام /طـــ 21
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة مقارنة بيف مضادات التخثر عف طريؽ الحقف ومضادات التخثر الفموية بعد استبداؿ المفصؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة العظاـ قسـاذ بأستالسيد مرسي زكي    / د.ػ  أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة العظاـ قسـاذ مساعد بأستسامح محمد مرعي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  جراحة العظاـ قسـمدرس بأحمد عمي عبيد    / ػ   د

 
 

  إيمان بدوي عبد الغني البميدي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 22
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة إكمينيكية وىستوكيميائية مناعية :  في مرض الصدفية الموحية (SFRP5 )5البروتيف المفرز المرتبط بالتجعد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستمصطفى أحمد ىماـ  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـمدرس بوفاء أحمد شحاتة   / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  الباثولوجيا قسـمدرس بأسماء شمس الديف محمد  / ػ  د

 
  ياسر حممي حسن  دكتوراه عالج األورام والطب النووي /طـــ 23

 :   الرسالةموضوع
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 .دراسة دور عقار السيبروىيبتاديف في عالج متالزمة فقداف الشيية والدنؼ في مرضى السرطاف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـاذ بأستناصر محمد عبد البارى  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـاذ بأستسوزاف أحمد الحسانيف  / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـاذمساعد بأستسوزي فوزي جوىر   / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـمدرس بمحمد الشربيني   / ػ   د

  كيرلس سمعان محروس نقوال  دكتوراه طب األطفال /طـــ 24
 :   الرسالةموضوع

.  مستقبميةدراسة تداخمية: نقص الحديد بيف االطفاؿ المصرييف في سف ما قبؿ المدرسة وتأثيره عمى تطورىـ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أستعمى محمد الشافعي   / د.ػ   أ

 المنوفيػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـأستاذ مساعد بوائؿ عباس بحبح     / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بزيف عبد المطيؼ عمر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بىبو محمد صبحي الزفزاؼ   / ػ   د

  أماني محمود عوف   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 25
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة باستخداـ تصوير جيد العضمة : تقييـ أداء البطيف األيسر في مرضى الذئبة الحمراء
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب أمراض القمب واألوعية الدموية كمية قسـاذورئيس أستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ  أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض القمب واألوعية الدموية قسـأستاذ بوليد عبده إبراىيـ     / د.ػ  أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض القمب واألوعية الدموية قسـمدرس بفاطمة الزىراء عبد المنعـ زيف / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بايناس صبحي زىراف     / ػ   د
  محمد صالح سميم محمد  دكتوراه التوليد وأمراض النساء /طـــ 26

 :   الرسالةموضوع
تأثير الحقف داخؿ المبيض لمبالزما الغنية بالصفائح الدموية عمى تجديد شباب المبيض لدى المرضى الذيف يعانوف مف 

 .ضعؼ احتياطي المبيض 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ بأستأيمف عبد القادر شبانة  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستنبيو ابراىيـ الخولي   / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستأيمف إبراىيـ سميماف  / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـاذ مساعد بأستريـ محسف الخولي   / ػ  د

  محمد حمدي حبيب   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 27
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 :   الرسالةموضوع
تقييـ االختالؿ في وظيفة البطيف األيسر والبطيف األيمف بيف األطفاؿ والمراىقيف المصابيف بالسمنة بواسطة التصوير 

 . اإلجيادي لعضمة القمب 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب أمراض القمب واألوعية الدموية كمية قسـاذورئيس أستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ  أ

المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية طب  أمراض القمب واألوعية الدموية قسـأستاذ مساعد بمحمد يحيى عبد الخالؽ    / د.ػ  أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض القمب واألوعية الدموية قسـمدرس بفاطمة الزىراء عبد المنعـ زيف / ػ   د
  ايو حمدي عبد العظيم الشبولي  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 28

 :   الرسالةموضوع
مؤشرات الصفائح الدموية ونسبة الصفائح الدموية إلى الخاليا الميمفاوية والبروتيف التفاعمي في حاالت تمزؽ األغشية 

 .قبؿ األواف وعالقتيا بالنتائج الوليدية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ بأستطارؽ محمد سيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستعبد الحميد عصاـ شاىيف  / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستىشاـ عمي عمار   / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـمدرس بشريؼ صبحي خميفة  / ػ  د

  محمد جميل بكري عامر  ماجستير طب األطفال /طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

دور بروتيف جاذب كميائيي وحيد الخمية في تقيـ وتشخيص األطفاؿ المصابيف بالتياب الكمى الناتج عف مرض الذئبة 
 .الحمراء 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستفييمة محمد حساف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأسترانيا صالح الزيات  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بسناء منصور محمد  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية قسـمدرس بشيماء السيد رمضاف   / ػ   د

  إيمان سامي محمود عبده  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة اكمينيكية وىستوكيميائية مناعية  :  في البياؽ الغير قطعي5التعبير عف البروتيف المفرز المرتبط بالتجعد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستمحمد عبد المنعـ شعيب  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـمدرس بوفاء أحمد شحاتة   / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  الباثولوجيا قسـمدرس بأسماء شمس الديف محمد  / ػ  د
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  محمد دسوقي النقرود   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 31
 :   الرسالةموضوع

دراسة تغيرات التصوير الضوئي المقطعي الوعائي لمشبكية في مرضى السكري الناتجة عف إجراء جراحة إزالة المياه 
 .البيضاء بالموجات فوؽ الصوتية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحة العػػػيف قسـاذ بأستأميف فيصؿ المقوة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـاذ مساعد بأستأسماء محمد إبراىيـ  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بأحمد شبؿ فايد   / ػ   د

  أحمد محمد السيد أحمد حسان  ماجستير جراحة المسالك البولية /طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

جرعة واحدة مقابؿ جرعتيف مف عقار التامسولوسيف في عالج أعراض المسالؾ البولية السفمية الشديدة ومتوسطة الشدة "
 " .دراسة عشوائية مستقبمية: بسبب التضخـ الحميد لغدة البروستاتا

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ بأستأسامة عبد الوىاب عبد الجواد / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ مساعد بأستمحمد عبد الجابر السيد سميـ / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ مساعد بأستمحمد سيد أحمد عزيز  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـمدرس بباىر عبد الرؤوؼ سالماف  / ػ   د

  أحمد عبد المنعم حمزة  ماجستير األذن واألنف والحنجرة /طـــ 33
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ حاستي الشـ والتذوؽ في المرضى المصابيف بفيروس كورونا المستجد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األذف واألنؼ والحنجرة  قسـاذورئيسأستعصاـ عبد الونيس بحيري  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األذف واألنؼ والحنجرة قسـاذ بأستياسر عبد الوىاب خميؿ  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األذف واألنؼ والحنجرة قسـمدرس بأحمد محمود حمداف  / ػ   د

  عال عبد الحميم محمد  دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية /طـــ 34
 :   الرسالةموضوع

 .االرتباط المحتمؿ بيف عدد نسخ الحمض النووي لمميتوكوندريا وخطر االصابة بمرض بطانة الرحـ المياجرة في مصر
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أستنجالء محمد غنايـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستعالء مسعود عبد الجيد  / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػة بقسـاذ مساعد أسترانيا محمد عزمي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس منى أحمد عباس   / ػ   د
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  آالء أسامة زيد ناجي  دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية /طـــ 35
 :   الرسالةموضوع

  .19 وعدوي الكوفيد ػػػػ ZFHX3و CDKN2B-AS1 االرتباط بيف التعدد الجيني لمجينات
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أستإيماف عبد الفتاح بدر  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػة بقسـاذ مساعد أستنسريف جماؿ الديف اليمباوي / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس شيريف صبحي النيداني  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػزة بقسـمدرس أماني عمى سمطاف   / ػ   د

  يسرا عبد الرحمن أنور حشيش  دكتوراه طب األطفال /طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

 .اقتراح نموذج تنبؤي جديد لموفيات عند المواليد المعرضيف لمخاطر عالية وتقييـ أدائيا 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أستفادي محمد الجندي   / د.ػ   أ

 المنوفيػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـأستاذ مساعد بدينا عبد الرازؽ ميداف     / ػ   د
 عة المنوفيةجاـبكمية الطب الصحة العامة وطب المجتمع  قسـأستاذ مساعد برضا عبد المطيؼ إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بنيي عاشور جبريؿ   / ػ   د

  شيماء كرم عبد العميم  ماجستير طب األطفال /طـــ 37
 :   الرسالةموضوع

 .دور إنزيـ الالكتاب ديييدروجينيز في التنبؤ بالحاالت الشديدة عند األطفاؿ حديثي الوالدة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أستالسعيد رشاد فودة   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس ب   أماني أحمد البنا / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكية  قسـمدرس بىديؿ محمد عبد الغفار شمبي / ػ   د
  أحمد ماىر حامد مجريو دكتوراه الجراحة العامة /طـــ 38

 :   الرسالةموضوع
 .باستخداـ المنظار الجراحي (ساسي)دراسة مقارنة بيف تحويؿ المسار أحادي التوصيمة وتكميـ المعدة ثنائي التقسيـ 

 : المشرفون 
  المنوفيػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمود عبد المطيؼ بيراـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مدرس بقسـأميرة محمد الفقي    / ػ   د
  حازم محمود عبد العاطي  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 39

 :   الرسالةموضوع
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 .دراسة العوامؿ المؤثرة عمى الساركوبينيا في مرضي غسيؿ الكمي المنتظميف 
 : المشرفون 

  المنوفيػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد ربيع العربجي   / د.ػ أ
  المنوفيػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستياسيف صالح الشيف   / د.ػ أ
  المنوفيػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستىبة السيد قاسـ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبمعيد الكبد القومي  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػزةمدرس نيمة محمد كامؿ جاب اهلل  / ػ   د

  أحمد سامح محمد إبراىيم ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 40
 :   الرسالةموضوع

 .دور التصوير بالموجات فوؽ الصوتية واألشعة المقطعية بالكومبيوتر في تقييـ آفات الغدد المعابية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ورئيس قسـاذ أستبسمة عبدالمنعـ دسوقي  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىياـ عبد المنصؼ عبد المطيؼ / ػ   د

  نيي خيري عبد الرحمن عمر ماجستير الطب الطبيعي والرماتيزم والتأىيل /طـــ 41
 :   الرسالةموضوع

دراسة اضطرابات وضائؼ الغدة الدرقية في مرضي االلتياب الفقاري التيبسي الخاضعيف لمعالج البيولوجي المضاد 
 .لعامؿ تي أف أؼ ألفا 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  الطب الطبيعي والرماتيـز والتأىيؿ ورئيس قسـاذ أستسمر جابر سميماف   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  الطب الطبيعي والرماتيـز والتأىيؿ مساعد بقسـاذ أستدينا رفعت الشراكي   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األشعة التشخيصية  مساعد قسـاذ أسترحاب محمد حبيب   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  الطب الطبيعي والرماتيـز والتأىيؿ  بقسـمدرسإيماف عبد العزيز جمبط  / ػ   د

  نرفين محمد محمد حربي ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 42
 :   الرسالةموضوع

 .قياس تدفؽ الدـ في الشرياف الرحمي وبطانة الرحـ قبؿ نقؿ األجنة أثناء الحقف المجيري وتأثيره عمى نسب النجاح 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ بأستحامد السيد المقوة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ بأستزكريا فؤاد سند   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستنبيو ابراىيـ الخولي   / ػ  د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليػػػػػػد قسـمدرس بمحمد السباعي عنتر  / ػ  د

  سمر رجب أحمد النجار  دكتوراه الفارماكولوجيا اإلكمينيكية/طـــ 43
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة التأثير الواقي لمقمب لمكاتشيف وفيتاميف د عمى نموذج الجرذاف العتالؿ عضمة القمب السكري 
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الفارماكولوجيا اإلكمينيكية قسـاذ ورئيس أستميا محمد البطش   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأستأسماء جابر عبده   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح بدر  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الفارماكولوجيا اإلكمينيكية قسـمدرس بإيماف محمد سويد   / ػ   د

  سارة جمال معتمد حجازي دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة /طـــ 44
 :   الرسالةموضوع

دراسة عوامؿ الضراوة وانماط المقاومة لمضادات الفطريات المرتبطة بعدوي سالالت المبيضات بيف مرضي نقص 
 .المناعة في مستشفيات جامعة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيػةةمعػجابكمية الطب  الميكروبيولوجياالطبيةوالمناعة ورئيس قسـاذ أستأمؿ فتح اهلل مقمد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قسـاذ بأستسحر عمى محمد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قسـاذ بأستعزة زغموؿ لبيب   / د.ػ أ

 عة المنوفيةجاـبكمية الطب  الميكروبيولوجياالطبية والمناعة قسـاذمساعد بأستأسماء محمد البرلسي  / د.ػ أ

  360/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافقة عمى اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
:  لكل من عمى النحو التالي الدرجة

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ دكتوراه ىيثـ شاكر أحمد رزؽ/ ط 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه   أحمد السيد حسف أبو الحسف / ط 2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عالج األوراـ والطب النووي دكتوراه  رشا عادؿ محمد عبد المنعـ / ط 3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الطفيميات دكتوراه   أحمد سعيد توفيؽ ميدي/ ط 4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الطفيميات دكتوراه     دعاء إبراىيـ مصطفى أبو جاللة/ط 5
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه   سيا أحمد محمد فواز/ ط 6
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب المناطؽ الحارة وصحتيا دكتوراه     راندا محمد صديؽ/ط 7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب المناطؽ الحارة وصحتيا دكتوراه   والء عبد العاطي مصيمحي شاىيف/ ط 8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة األنؼ واألذف والحنجرة دكتوراه   شيماء مصطفى محمد/ ط 9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة    دكتوراه   فطيمة فاروؽ محمد أدىـ الصحف/ ط 10
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه   أسامة زيف العابديف طمبة جاد/ ط 11
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه     أحمد عمي رحيـ الغمباف/ط 12
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه   عماد صبحي حممي الحريري/ ط 13
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير   جورج موريس ولسف/ ط 14
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// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير   محمد ممدوح الشافعي عمراف/ ط 15
جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير   محسف عبد الفتاح محمد عالـ/ط 16
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   اسراء السيد عبد الحميد عصفة/ط 17
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   نيمة عبد السالـ محمد حريز/ط 18
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   أمنية محمد عياد/ط 19
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   بسمة فتحي السواح/ط 20
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   أماني ناجي عبد اهلل جرجس/ط 21
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   مناؿ برعي عبد الحميد رشواف/ط 22
جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير   الشيماء عبد القادر عبد الحميد تركي/ط 23
جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير   ىاجر خالد عبد المنعـ محمود/ط 24
// جيداألشعة التشخيصية ماجستير   رضوى حامد عبد العزيز وىداف/ط 25
// جيداألشعة التشخيصية ماجستير   نشوى رجب أحمد الوحش/ط 26
// جيدطب األطفاؿ ماجستير   أحمد عبد الفتاح قطب قاسـ/ط 27
// جيدطب األطفاؿ ماجستير   أحمد عبد العظيـ عبد القادر بدر/ط 28
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير   إيماف عبد ربو يوسؼ/ط 29
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير   محمود حمدي رمضاف المال/ط 30
// جيدطب األطفاؿ ماجستير   ريـ صالح عبد الرسوؿ عفيفي/ط 31
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير   عبير يحيى محمد الشامي/ط 32
// جيدطب األطفاؿ ماجستير   اية عادؿ عبد العاؿ عوؼ/ط 33
// جيدجراحة العظاـ ماجستير   بوال عادؿ عبد العاؿ عوؼ/ط 34
جيد جدا جراحة العظاـ ماجستير   عبد الستار عبد الحي محمد الجندي/ط 35
// جيدالتخدير والعناية المركزة ماجستير   الشفاء عمي زىرة/ط 36
مقبوؿ التخدير والعناية المركزة ماجستير   عمي محمد أحمد أحمد/ط 37
// جيدالجراحة العمة ماجستير   عبد اهلل محمد أبو شادي/ط 38
جيد جدا الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير   أماني إبراىيـ عبد اهلل أفندي/ط 38
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير   اسماعيؿ عبد المعز اسماعيؿ الشامي/ط 40
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير   عبد اهلل جاد يونس نعيـ/ط 41
جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير   نرميف فتحي رياض الشرقاوي/ط 42
// جيدطب وجراحة العيف ماجستير   سارة فتح اهلل محمد الشافعي/ط 43
امتياز طب وجراحة العيف ماجستير   جياد رشدي عبد المقصود عمار/ط 44
// جيدجراحة العظاـ دبمـو   اميؿ نشأت جورج فرح/ط 45
// جيدجراحة العظاـ دبمـو   محمد جالؿ سعد حسف/ط 46
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القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
:  موضوعات وحدة ضمان الجودة:عاشرا

  361/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافقة عمى اعتماد تحديث اسماء منسقي األقساـ طبقا  بشأفمدير وحدة ضمان الجودة ـ/ د.عرض خطاب أ
لترشيحات رؤساء األقساـ والمستمريف حتى التقدـ لتجديد اعتماد الكمية مف قبؿ اليئية القومية لضماف جودة التعميـ 

: واالعتماد عمى النحو التالي 
رشا رجب عبده سميمو  مدرس بقسـ التشريح / ػػػ د1
الزىراء أحمد محمود فرج  مدرس بقسـ الفسيولوجيا / ػػػ د2
شيماء السيد رمضاف جنينة  مدرس بقسـ الكيمياء الحيوية / ػػػ د3
إيماف شحاتو الرغي  مدرس بقسـ اليستولوجيا / ػػػ د4
ىدي إبراىيـ بريؾ   مدرس بقسـ الفارماكولوجي / ػػػ د5
آالء محمد عبد اهلل  معيدة بقسـ الميكروبيولوجيا / ػػػ د6
ىند عمى الشحات   مدرس بقسـ الباثولوجيا / ػػػ د7
أماني إبراىيـ عمار   أستاذ مساعد بقسـ الطفيميات /ػػػ د8
سالي عبد الونيس محيسف  مدرس بقسـ طب المجتمع والصحة العامة / ػػػ د9

فاطمة إبراىيـ يوسؼ  مدرس بقسـ الجراحة العامة / ػػػ د10
أسامة صابر الشريؼ  مدرس بقسـ جراحة المخ واألعصاب / ػػػ د11
محمد إبراىيـ أبو زيد  مدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية / ػػػ د12
نادية محي الديف   مدرس بقسـ التخدير / ػػػ د13
مصطفي مسرجة   مدرس بقسـ جراحة العظاـ / ػػػ د14
أحمد محمد باشا   مدرس بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة / ػػػ د15
محمد سامي عبد العزيز  أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيف / ػػػ د16
نجالء برسيـ   مدرس بقسـ طب األطفاؿ / ػػػ د17
شريؼ صبحي منشاوي  مدرس بقسـ التوليد وأمراض النساء / ػػػ د18
ىانـ عبد ربو   مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية / ػػػ د19
عزت عبد الوىاب  مدرس بقسـ الباطنة العامة / ػػػ د20
عوني شمبي   مدرس بقسـ القمب واألوعية الدموية / ػػػ د21
شيريف رجب سميمة  مدرس بقسـ طب الشرعي والسمـو / ػػػ د22
ىياـ عبد المنصؼ عبد المطيؼ مدرس بقسـ األشعة التشخيصية / ػػػ د23

// جيدطب المناطؽ الحارة وصحتيا دبمـو   أحمد محمود بيومي أبو شوشة/ط 47
جيد جدا التوليد وأمراض النساء دبمـو   أمؿ حافظ عامر/ط 48
// جيدالتوليد وأمراض النساء دبمـو   محمد السيد محمد أبو العز/ط 49
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أشرؼ السيد عبد الغني  أستاذ مساعد بقسـ عالج األوراـ والطب النووي / ػػػ د24
عزة جابر عنتر  أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية / د.ػػػ أ25
دينا المطبعجي   مدرس مساعد بقسـ طب األسرة / ػػػ د26
عبد اهلل أحمد الطمالوي  مدرس بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ / ػػػ د27
دينا رفعت الشراكي  أستاذ مساعد بقسـ الطب الطبيعي / ػػػ د28

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
: ما يستجد من أعمال :  الحادي عشر 

  362/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس محمد زكريا أحمد عامر نوح / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف رئيس قسم الباطنة العامة/ د.عرض خطاب أ
 .بالقسـ والكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف

  363/5/1/2022الموضوع رقم 

: احاطة المجمس عمما  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . 6/2/2022 الجديدة بميعاد أقصاه ةـــ وضع جدول زمني لمراجعة الالئح1
. ـــ دور لجنة الممتحنين باألقسام 2
.  ـــ ضوابط نشر أبحاث الرسائل العممية 3
 القــــرار

أحيط المجمس عمما 
 

 
 

لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن السيد األستاذ     وا 
  .رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة / الدكتور

 
           

الكلية                                عميد        أمين المجلس  
 
  محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.أمل أحمد سالمة     أ/ د
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