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 أمانة المجالس واللجان       

 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2021 /2020للعام الجامعي " العاشرةالجلسة " 

 13/6/2021الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " العاشرةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 : بحضور كؿ مف عميد الكمية ورئيس المجمس ومحمود عبد العزيز قورة/ د.أ برئاسة 13/6/2021 الموافؽ األحد

  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
  ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا   إيماف عطية التونسي / د.أػ 
   ة ػػػػ    رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ  مصطفي محمود الحبيبي /د.ػ أ
   سمطاف محمد سمطاف    رئيس قسـ جراحة المسالؾ البولية/ د.أػ 
 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة     ميا أحمد فتحي حمودة/د.ػ أ
 ىدى محمد كامؿ السبكي    رئيس قسـ طب وجراحة العيف/ 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
 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     بسمة عبد المنعـ دسوقي محمد/ د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة     عالء حسف عبد المؤمف مرعي / د.ػ أػ

 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ       رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
             قسـ الطفيميػػػػاترئيس    نادية صالح محمد النحاس/ د.ػ أ
 غادة عمي حسف إبراىيـ     رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة/ د.ػ أ
    رئيس قسـ الفسيولوجيا     جرجس صبري يوسؼ/د.ػ أ
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ سمر جابر أحمد سميماف     /د.ػ أ
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ   أحمد أنور عطية خطاب / 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
قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
   أيمف محمد محمود عبيد    رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ د.ػ أ
ة ػػػػػػرشا عمى مصطفي القباني     رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي/ د.ػ أ
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد    /د.ػ أ
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 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ
  رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػابحساـ عبد الحكيـ النعماني   / د.ػ أ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      أمؿ أحمد سالمة/ ػ   د
رفيؽ فكري برسـو    قائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدر / ػ    د
 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / ػ   د
 ىالة محمد الحروف          قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / ػػ   د

  (المتميز)
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     نجالء محمد محمػد غنايـ/ د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأماني رجب محمود سراج     / د.ػػػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالـ/ د.ػ أ
 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ  عادؿ محمود حنفي     / د.ػ أ
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ صفاء عبد الظاىر أميف     / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿرجب      محمد سياـ/ د.ػ أ
  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأيمف عبد الفتاح الحداد    / د.ػ أ
أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية وليد محمد فتحي عبد العظيـ   / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أشرؼ غريب عامر ضمع/ د.أػػ 
  أستاذ بقسـ الجراحة العامػػةتامر عمى عبد المعطي سمطاف   / د.ػ أ
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذسحر عمى محمد عمى      /د. أػ

مناؿ أحمد المميجي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 األمراض الصدرية والتدرفأستاذ بقسـ محمود موسي محمود الحبشي    /د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا ػػػأستاذ بقس   ىالة سعيد الربعي  / د.ػ أ
   ستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـأحمد فؤاد شمس الديف     األ/ د.أـ 
 عبير السيد المييي     أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
  العظاـأستاذ متفرغ بقسـ جراحةبياء الديف محمد السروي     / د.ػ أ
 .عالء عبد العظيـ السيسي     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 
   الجراحة العامةمدرس بقسـ   ياسر بيجات السيسي   / دػ 
 

: وتم دعوة كل من * 
  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 جيياف صالح صادؽ   األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ/ د.ػػ أ
 نانسي محمود حربو  األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي/ د.ػػ أ

الكيمياء الحيوية والمدير التنفيذي لوحدة الجودة واالعتماد ألستاذ المساعد بقسـ ا          رانيا محمد عزمي الشاذلي/ ػ   د
بالكمية 

المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي     األستاذ نجوي نشأت حجازى/ ػ د
 

 :عن الحضور كل من تغيب وقد * 
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 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ سيير عبد الحميد صالح / د.ػ أ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة أستاذ عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ د.أ ػ
  أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةمحمد عالء الديف نوح / د.أ ػ  بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة متفرغأستاذماجدة مصطفي حجاج / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عبد العزيز أبو العنيف  / د.ػ أ فؤاد محمد غريب سيؼ أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ
عالج األوراـ والطب النووي  أستاذ بقسـ عماد عمى حممي أحمد / د.ػ أ أستاذ بقسـ اليستولوجياماجدة أحمد منصور   / د.أػ 
  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة العخالد الغنيمي القطب سيد أحمد  /د.ػ أأمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ طارؽ محمد سيد عبد الموجود  / د.ػ أ
  التشخيصيػػػة ةأشرؼ أنس زيتوف  أستاذ بقسـ األشع/ د.ػ أ والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر صفاء محمد منصور ىالؿ /د.ػ أ
  الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.ػػػ أ األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ  محمد قمر الشرنوبي/ د.ػ أ
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية عميد  /د.ػػ أ   طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ  عمى محمد الشافعى / د.ػػػ أ
  جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  / د ػ األنؼ واألذف والحنجرة     بقسـ أستاذ مساعد أحمد عبد الحميـ محمد/ ػ  د
     أمراض النساء والتوليد بقسـ ىشاـ صالح الديف محمود مدرس/ ػ  د

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

. إليام الفقي أستاذ بقسم التخدير لوفاتيا/ د.نعي سيادتو أـــ 
: المناقشات العامة

. ـــ تجديد عمميات العظام 2.  ـــ جمسة اختيار األطباء المقيمين والمعيدين 1
. ـــ الموافقة عمى تخصيص األرض المجاورة لمكمية ومخاطبة الجيات المعنية لصالح الكمية 3
. ــ الموافقة عمى دعم من وحدة البحوث بالجامعة بمبمغ مميون جنية لشراء جياز االيكو لخدمة العممية التعميمية والبحثية 4

 .مميون جنية لألجيزة الحديثة لخدمة العممية التعميمية بالكمية  3.5   وكذلك لمعمل الميارات بمبمغ 
: بشأف الموافقة عمي رفع اسـ كؿ مف رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن ـــ / د.ــ عرض خطاب أ5
ىشاـ السيد / د.نوراف يحيي   أ/ د.أحمد عبد الرحمف    أ/ د.أسامة فييـ منصور   أ/ د.أ
 . محمد زمـز  األستاذ بالقسـ مف مجمس القسـ نظرا لتغيبيـ عف حضور المجمس ألكثر مف ثالث جمسات متتالية/ د.أ

: بشأف رفع اسـ كؿ مف رئيس قسم األمراض المتوطنة ـــ / د.وكذلك خطاب أ
مف مجمس القسـ نظرا لتغيبيـ عف حضور المجمس ألكثر مف  جماؿ سعد الديب األستاذ المساعد بالقسـ/ ىاني سعيد صبري أستاذ بالقسـ ود/ د.أ

 . خمس جمسات متتالية
الموافقـــــــــــــــــــة : القرار

 :عمى النحو التالي في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادتو  ثم بدأ *
 :المصادقات : أوال 

  652/10/6/2021الموضوع رقم 

  الموافؽالثالثاء والمنعقدة يـو 2020/2021 يلمعاـ الجامع" التاسعةالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  651/9/5/2021 حتى 586/9/5/2021 والمتضمنة القرارات مف 18/5/2021

 :القــــرار 

  :650/9/5/2021 للموضوع رقم المصادقة بعد إضافة
.  حيث سقط سيوا 2021السيد عنتر محمد عمى دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية إلى دورة القيد إبريؿ / ػػػ الطبيب

  653/10/6/2021الموضوع رقم 

. عميد الكمية بالتفويض / د.موضوعات شئون ىيئة التدريس التي وافق عمييا أالمصادقة عمى 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
بدون مرتب بعد انتياء  (ميمة قومية)حاتم حامد أبو العزم الشوربجي لمعام الثاني / د.الموافقة عمى تجديد إعارة السيدأ* 

  .10/5/2021مدة العشر سنوات لمعمل بالمممكة العربية السعودية اعتبارا من 
 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  654/10/6/2021الموضوع رقم 



 13/6/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2020/2021 لمعام الجامعي" العاشرةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

4 

 
 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/4/2021 . 

 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  655/10/6/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/6/2021 . 

 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  656/10/6/2021الموضوع رقم 

 6/6/2021 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  657/10/6/2021الموضوع رقم 

 والمنعقدة 2020/2021لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .6/6/2021 الموافؽ األحديـو 

 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  658/10/6/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
13/6/2021. 

 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا
  659/10/6/2021الموضوع رقم 

: ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
  أو باور بوينت PDFػػػ التأكيد عمى األقساـ مرة أخري برفع المادة العممية في صورة محاضرة مسجمة وليس مجرد 1
. بدوف شرح
. ػػػ التأكيد عمى األقساـ باتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية أثناء االمتحانات القادمة 2
ػػػ التأكيد عمى األقساـ بسرعة االنتياء مف التصحيح وتسميـ نسخة مف األسئمة واإلجابة النموذجية لوحدة القياس والتقويـ 3
. جيياف صادؽ مدير الوحدة بمتابعة ذلؾ / د.وتكميؼ أ
.  oral sheet ػػػ امتحاف الشفوي نياية العاـ في صورة أوراؿ شيت4
. on lineػػػ عقد امتحانات المواد االختيارية أوف اليف 5
 :القــــرار 

الموافقة 
  660/10/6/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجاف الممتحنيف لمفرقة الثالثة لقسـ األمراض وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. رشا عمى القباني أستاذ ورئيس القسـ عف أعماؿ االمتحانات نظرا لوجود ابنتيا في ىذه الدفعة / د.العصبية والنفسية واعتذار أ

 :القــــرار 

الموافقة 
  661/10/6/2021الموضوع رقم 
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ػػػ بشأف الموافقة عمى قبوؿ األعذار لتأجيؿ امتحانات التـر األوؿ لبعض طالب وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . 2020/2021الفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 

 

م 

 

 

م الطالب ــــــــــــــــاس

 

المواد المزاد تأجيلها 

 

 األعذارعدد 

 األوؿ CVS2+1  عبد الرحمف محسف محمد حسف 1
 األوؿ Respزياد عمى محمد عمى إسماعيؿ  2

 :القــــرار 

الموافقة 
  662/10/6/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تصويب نتيجة بالفرقة السادسة دور أوؿ لمادة النساء وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  وذلؾ بناء عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية 2018/2019والتوليد لمعاـ الجامعي 

 
م 

 
االســــــــــــــــــــم 

 
المادة 

 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
الدرجةالكمية  التراكمي 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
 التراكمي 

أحمد أشرؼ خميفة  1
أحمد  

النساء 
والتوليد 

416/500 
جػػ جػػ 

1292 5893 
ممتاز مرتبة 

الشرؼ 

461.5 
ممتاز 

1337.5 /
1450 

 

5938.5 /
6500 
ممتاز 

45.5 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  663/10/6/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف حرماف بعض الطالب بعض الطالب مف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
: الثاني لعدـ استكماؿ إجراءات التسجيؿ وقيدىـ بالكمية عمى النحو التالي 

فادي محمد عبد القادر عبد الغفار إبرار إبراىيـ عبد الحميد 
فاطمة ىاشـ إبراىيـ محمود رىيؼ أحمد محمد فييـ عمى  

كريـ محمد عبد العظيـ البرديني إسراء عطية وحيد ضيش 
كماؿ صالح كماؿ عبد اهلل إسالـ أحمد محمد رضواف 
محمد مصطفي السيد نصر السوداني أسماء خالد شحات الشامي 

مصطفي ماىر الشيخ الزىراء مصطفي إبراىيـ محمد المرسي 
 معاذ أشرؼ صالح الديف أبو حسيف إيماف وليد محمد عباس نصار 

منار فتحي متولي حسب اهلل تغريد أحمد عاطؼ عبد العظيـ الشيمي 
منو اهلل فتحي محمد محمد أبو عيسي رنا حامد الحمموش 

ميادة محمد مصطفي رنا فتوح محمد إبراىيـ البمبي 
نورىاف أيمف مختار زىراف رواف طارؽ محمد لبيب شندي 
نيرة محمد عبد المجيد محمد سمية حسف عبدع محمد خميفة 

نيره عصاـ السيد صياـ عبد الوىاب عمى عبد الوىاب الطمي 
نيره محمد مسعد عبد الباقي الجمؿ عمرو وائؿ عمى عمى إبراىيـ البركي 

مصطفي عبد الحميد سممي حاـز سعيد محسف 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

:  موضوعات شئون هيئة التدريس:رابعا
  664/10/6/2021الموضوع رقم 
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 مشيرة محمد عبد الواحد/ د. ػػػ بشأف الموافقة عمى ندب أرئيس مجمس أمناء مؤسسة خمود لمتنمية والتعميم/ عرض خطاب د
أستاذ ورئيس قسـ الباثولوجيا بكمية الطب جامعة المنوفية لمعمؿ كعميدة لمعيد التكنولوجيا العالي لمعمـو الصحية المساعدة 

.... 31/8/2022 إلى 1/9/2021بالسادات والتابع لمؤسسة خمود لمتنمية والتعميـ لمدة عاـ بدوف مرتب قابمو لمتجديد مف 
. ووردت موافقة مجمس القسـ في ظؿ الموائح والقوانيف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  665/10/6/2021الموضوع رقم 

 عمي 26/5/2021 ػػػ بشأف موافقة مجمس القسـ المنعقد بتاريخ رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع/ د.عرض خطاب أ
صفاء عبد الفتاح بدر األستاذ بالقسـ لمتدريس بكمية التربية جامعة السادات بواقع يـو واحد أسبوعيا لمفصؿ الدراسي / د.انتداب أ

 .  2021الثاني لمعاـ الجامعي 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  666/10/6/2021الموضوع رقم 

: المقدم من كل من عرض خطاب 
 األستاذ المتفرغ بقسـ عالج األوراـ والطب النووي ػػػ بشأف الموافقة عمى عممو خالد كمال الدين عبد العزيز/ د.أـــ 1

 .وذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسمية  (زمالة وزارة الصحة)كمدرب بالزمالة 
 المدرس بقسـ جراحة العظاـ ػػػ بشأف الموافقة عمى عممو كمدرب ببرنامج الزمالة المصرية أحمد عمي عبيد/ دـــ 2

. تخصص جراحة العظاـ بمستشفي ميت خمؼ لجراحة المخ واألعصاب 
.  المدرس بقسـ التخدير ػػػ بشأف الموافقة عمى التحاقو بالتدريب بالزمالة المصريةعالء الدين عبد السميع عياد/ د ـــ3
أستاذ بقسـ أمراض النساء والتوليد ػػػ بشأف الموافقة عمى عممو كمدرب لمزمالة بمستشفي محمد أحمد ماىر / د.ـــ أ4

. اليالؿ بشبيف الكـو وذلؾ بعد مواعيد العمؿ الرسمية 
 :القــــرار 

 .يؤجؿ لحيف مخاطبة ىيئة الزمالة المصرية بصورة رسمية 
  667/10/6/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ محمود محمد أحمد فوزي البحيري / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .طب األطفاؿ بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
  668/10/6/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ طب وجراحة العيف أحمد عادل زناتي / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  669/10/6/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ أمراض النساء أماني سيد أحمد عوض / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والتوليد بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  670/10/6/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الباطنة العامة ىبو جمال الشريف / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 
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 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  671/10/6/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة حسام عادل حسين عمر / 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

  672/10/6/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الميكروبيولوجيا الطبية سناء سمير محمد حمام / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والمناعة  بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  673/10/6/2021الموضوع رقم 

: الموافقة عمى تعيين كل من  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
ـــ طارق فوزي عبد الصمد عبد الال 2سوزان فؤاد السيد عمر  / دـــ 1

 .المدرس بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
  674/10/6/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ القمب واألوعية نجالء فييم أحمد سبيع / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدموية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

 
 

  675/10/6/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  األستاذ بقسـ الفسيولوجيا بالكميةمحمد درويش مرسي / د.تجديد إعارة أ فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  676/10/6/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  المدرس بقسـ الفسيولوجيا بالكميةمحمد عمى زايد  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021سادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  677/10/6/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا بالكميةمحمد أحمد التحمودي / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .9/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  678/10/6/2021الموضوع رقم 

لمدة  األستاذ بقسـ الفسيولوجيا بالكميةسوزان مصطفى ىزاع  / د.تجديد إعارة أ فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021عاـ ثانى بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 
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 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  679/10/6/2021الموضوع رقم 

األستاذ المتفرغ بقسـ المسالؾ البولية إبراىيم محروس سممان  / د.تجديد إعارة أ فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ سابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  680/10/6/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية بالكميةعزة محمد كامل عبد اهلل / د.تجديد إعارة أ فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ سابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  681/10/6/2021الموضوع رقم 

لمدة  األستاذ بقسـ الباطنة العامة بالكميةطارق الميدى قورة  / د.تجديد إعارة أ فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .29/7/2021عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بدولة الكويت اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  682/10/6/2021الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ الصحة العامة وطب منال أحمد البتانونى  / د.تجديد إعارة أ فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  المجتمع بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  683/10/6/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الصحة العامة عزة عمى عبد العظيم طو  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  وطب المجتمع بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  684/10/6/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الجراحة أحمد محمد فوزى عمى عبد اهلل  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  العامة بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  685/10/6/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ الميكروبيولوجيا بالكميةأحمد عطية عطية  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  686/10/6/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ المتوطنة سمية عبد المحسن شياب الدين  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ الثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  687/10/6/2021الموضوع رقم 
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 األستاذ المساعد بقسـ الميكروبيولوجيا بالكميةعماد محمد عيد  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ تاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  688/10/6/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ المتوطنة بالكميةعبد اهلل سعيد عيسى  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  689/10/6/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  المدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكميةدعاء محمود عميان  / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  690/10/6/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ الكيمياء الحيوية بالكميةشيماء الشافعي سميمان / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ رابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  691/10/6/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ عالج األوراـ الطب النووي إيياب أنور شمتوت / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .13/7/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  692/10/6/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ جراحة القمب والصدر بالكميةمدحت رضا ناشي / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ سادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  693/10/6/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكميةخالد محمد أمين الزرقاني / تجديد إعارة د فى النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ رابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  694/10/6/2021الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ أمراض الباطنة العامة بالكمية سعيد سيد أحمد خميس / د.النظر في منح أ ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. إعارة لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات العالقات الثقافية : خامسا 
  695/10/6/2021الموضوع رقم 
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إطالق برنامج لتقديم منحة لمشركاء األكاديميين  إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .في التعميم  (EONReality)المؤىمين من الشركة الرائدة عالميا في التعميم اإلفتراضي والواقع المعزز 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  696/10/6/2021الموضوع رقم 

تفعيل عدد من الشراكات بين الجامعات المصرية  إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. والموريتانية وتنشيط مسيرة التعاون الثقافي بين البمدين 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 

  697/10/6/2021الموضوع رقم 

كتاب قسم جراحة العظام بالكمية ردا عمى كتاب الجامعة  إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . 2021بخصوص عام التبادل اإلنساني المصري الروسي 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  698/10/6/2021الموضوع رقم 

إقتراح مذكرة تفاىم بين الجامعات المصرية وجامعة  إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .الشارقة

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  699/10/6/2021الموضوع رقم 

مقابمة سفيرة جميورية مصر العربية في موريشيوس  إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعميم الموريشية لبحث التعاون العممي  Maya soonarance/والسيدة

. والبحثي بين البمدين 
 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  700/10/6/2021الموضوع رقم 

 مشاركة جامعة المنوفية في فاعميات عاـ التبادؿ اإلنساني المصري ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
مف السادة األعضاء الحاصميف عمى دكتوراه أو ميمة عممية مف دولة روسيا مرفقا بو السيرة الذاتية  (2)الروسي بترشيح عدد

 .لسيادتو وذلؾ الستكماؿ إجراءات الترشيح لمتواصؿ مع الجانب الروسي 
 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
 

 : موضوعات البحوث العلمية : سادسا
  701/10/6/2021الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
( 2)بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (31)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

. بروتوكول ماجستير
 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  702/10/6/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التاليػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
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 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 12 مدرس األمراض الجمدية والتناسمية وفاء أحمد شحاتو/ د 1
 5مدرس الصحة العامة وطب المجتمع شيماء شريؼ زكي سميماف / د 2
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  703/10/6/2021الموضوع رقم 

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية منى صالح الديف حبيب / د 1
 1مدرس الكيمياء الحيوية إيماف صالح الديف السيد عرفات / د 2
 1مدرس عالج األوراـ والطب النووي أحمد صييب فتحي / د 3
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  704/10/6/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل األبحاث العممية الخاصة بطالب الدراسات العميا ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 :عمى النحو التالي  (الماجستير ـــ الدكتوراه)لدرجتي 
 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 25/5/2021 ماجستير التوليد وأمراض النساء أميرة عبد الجواد عبد الفتاح طبؿ/ ط 1
 4/5/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أسماء محمد عبدالرسوؿ عبدالحفيظ /ط 2
 25/5/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء شيماء محمود يوسؼ / ط 3
 30/5/2021 ماجستيراألشعة التشخيصية ىاجر صبحي عمي صقر / ط 4
 30/5/2021ماجستير األمراض الباطنة العامة مروة صالح أحمد النشار / ط 5
 30/5/2021دكتوراه األمراض الباطنة العامة صالح المغاوري صالح مصطفي /ط 6
 30/5/2021دكتوراه األمراض الباطنة العامة رضا حممي السعيد محمد /ط 7
 30/5/2021دكتوراه األمراض الباطنة العامة ىاني فاروؽ محمد العادلي / ط 8
 30/5/2021دكتوراه األمراض الباطنة العامة أحمد محمد عبد القوي /ط 9
 26/1/2021 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء محمد بينسي الشيات / ط 10
 30/5/2021ماجستير طب األطفاؿ سارة عاصـ عمـ الديف / ط 11
 30/5/2021ماجستير األمراض الباطنة العامة أحمد إبراىيـ محمد مينا /ط 12
 30/5/2021دكتوراه األمراض الباطنة العامة عزت محمد عبد الوىاب عبد اهلل /ط 13
 30/5/2021ماجستير األمراض الباطنة العامة دينا محمود عبد العزيز بحيري /ط 14
 30/5/2021ماجستير طب األطفاؿ أية المناوي عبد المحف قنديؿ /ط 15
 30/5/2021ماجستير طب األطفاؿ ميا فوزي فتحي الحنفي /ط 16
 25/4/2021ماجستير طب األطفاؿ شيماء عمى عبد الرحيـ جويمي / ط 17
 25/4/2021ماجستير طب األطفاؿ جماؿ إبراىيـ محمد شعباف /ط 18
 25/5/2021 ماجستيرالجراحة العامة وجيو محمد فرحات عمى /ط 19
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 25/5/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء محمد مدحت عبد العزيز / ط 20
 30/5/2021ماجستير طب األطفاؿ نياؿ عبد الحميد عبده عبد الحميد / ط 21
 25/4/2021ماجستير طب األطفاؿ الشيماء زكريا الدمرداس / ط 22
 30/5/2021ماجستير األمراض الباطنة العامة مناؿ جابر أحمد سميماف /ط 23
 1/6/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أية عبد الحميد أدىـ أحمد / ط 24
 1/6/2021 دكتوراهالتخدير والعناية المركزة  محمد فتحي عبد العزيز عطية / ط 25
 1/6/2021ماجستير التخدير والعناية المركزة  ريياـ ناصر سعيد شريؼ / ط 26
 1/6/2021ماجستير التخدير والعناية المركزة  أحمد ىاشـ محمد إسماعيؿ / ط 27
 1/6/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ىيثـ السيد عمى /ط 28
 30/5/2021ماجستير الباثولوجيا إسراء عبد الرحمف قرماف /ط 29
 1/6/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية تغريد عبد القادر محمد السيد / ط 30
 1/6/2021 دكتوراهاألشعة التشخيصية عباس عبد المقصود العناني / ط 31
 4/5/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية دعاء عبد المتعاؿ محمد الحامولي /ط 32
 25/5/2021ماجستير الجراحة العامة عمر صباح طو شرؼ / ط 33
 30/5/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف نعمة الشحات فتحي عبد الكريـ / ط 34
 1/6/2021دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ محمد سمير إسماعيؿ / ط 35
 1/6/2021دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية منى فكري فتخي أحمد /ط 36

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  705/10/6/2021الموضوع رقم 

أىيمة أحمد الجماؿ زميؿ بقسـ الباثولوجيا / ػ بشأف الموافقة عمي ترشيح دوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. لمحصوؿ عمي مكافأة النشر العممي 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  706/10/6/2021الموضوع رقم 

 األستاذ فؤاد محمد زناتي/ ػ بشأف تعديؿ مسمي الجائز المرشح عمييا دوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
المساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية مف جائزة الدولة لمتأليؼ العممي إلى جائزة الجامعة لمتأليؼ العممي في مجاؿ جراحة 

المسالؾ البولية 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات الدراسات العليا : سابعا 
  707/10/6/2021الموضوع رقم 

 : الموافقة عمى عميد الكمية ـ بشأن/ د.مذكرة أ
ػػ موافقة مجمس قسـ الجراحة العامة عمى إنشاء قسـ جراحة األوعية الدموية عمى أف تقـو إدارة الكمية والمستشفي 1 

. خارج قسـ الجراحة العامة  (مف غرؼ عمميات وأقساـ داخمية ومكاتب إدارية)بتوفير األماكف التي يحتاجيا القسـ الجديد 
 .ػػػ الئحة الدرجة العممية في الدكتوراه الخاصة بجراحة األوعية الدموية والقسطرة التداخمية الطرفية 2 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  708/10/6/2021الموضوع رقم 

  :وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
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.  امتحانات دور إبريؿ دور أوؿ دور ثاني ػػػ 1
.   الدورات التدريبية لموافديفػػػ 2
تـ االتفاؽ عمى أف ترسؿ األقساـ نسخة إلكترونية مف أوراؽ األسئمة  ... نسخة مف أسئمة االمتحانات ػ نماذج اإلجابةػػػ 3

امتحانات : واألجوبة النموذجية عمى البرد اإللكتروني لوحدة القياس والتقويـ بعد انتياء كؿ امتحاف وىذا ينطبؽ عمى كؿ مف 
 .  مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا 

 . الرسائؿ العممية وضرورة إجراء بحث عممي عممي وعدـ تقديميا عمي شكؿ مقالةػػػ5. التقارير السنوية لمرسائؿػػػ 4
 .قسـ الجراحة األوعية الدموية وبداية التسجيؿ لدرجة الدكتوراهػػػ 6
 .  قصر النشر العممي لألبحاث المستخرجة مف الرسائؿ بمجمة الكمية أو دوريات عالمية والميمة المقترحة لذلؾػػػ 7
 :القــــرار 

 الموافقة
  709/10/6/2021الموضوع رقم 

والذيف مر عمى قيدىـ أكثر مف ست سنوات لدرجتي ف والطمبة المتعثر وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
 عمى أف يتـ عمؿ إيقاؼ قيد لكؿ طالب بأثر رجعي لمدة عاـ وذلؾ الشير الحالي وذلؾ بعد الموافقة ... (الدبمـو ػػػ الماجستير)

  .20/6/2021تقدـ الطالب بطمب دخوؿ االمتحاف الدراسات العميا حيث أف االمتحانات سوؼ تعقد بتاريخ 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  710/10/6/2021الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (55) 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 

    ماجستير جراحة العظاـمحمد عمي أحمد بحوت/ ػ ط1

   ماجستير األشعة التشخيصيةعادؿ ماىر عبد اهلل الغناـ / ػ ط2

   ماجستير الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿفاطمة الزىراء محمد محمد خطاب/ ػ ط3

    ماجستير طب وجراحة العيفعمرو مصطفي عواد/ ػ ط4

   ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي أالء محمد محمد ناجي/ ػ ط5
  ماجستير طب وجراحة العيف أحمد طمعت محمد عيسي / ػ ط6
   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إيماف محمود فميمة / ػ ط7
   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية داليا مدحت البيو / ػ ط8
  ماجستير طب األطفاؿ محمد أحمد عبد العزيز سميط/ ػ ط9

 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمد عوني عبد الحميد أبو حمدة/ ػ ط10
   ماجستير طب وجراحة العيف مني سامي السيد عمراف/ ػ ط11
  ماجستير التوليد وأمراض النساء منو اهلل صالح رشدي عجور/ ػ ط12
  ماجستير التوليد وأمراض النساء محمد صفوت محمد مصطفي/ ػ ط13
  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة إسالـ محمد جماؿ أحمد بدوي/ ػ ط14
  ماجستير طب األطفاؿ محمد سميماف سميماف محمد/ ػ ط15
  ماجستير السمعيات نجالء فتحي محمود السيد/ ػ ط16
  ماجستير أمراض النساء والتوليد مصطفي محمد عبد الرازؽ يونس/ ػ ط17
  ماجستير جراحة المسالؾ البولية أحمد محمد السيد أحمد حساف/ ػ ط18
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  ماجستير التوليد وأمراض النساء ريياـ فتحي أحمد رضواف/ ػ ط19
  دبمـو التوليد وأمراض النساءإياد عبد الرحمف عمي عبد الرحمف/ ػ ط20

  دبمـو طب وجراحة العيف عبد اهلل عمي عمي قشطة / ػ ط21
  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية مني إبراىيـ إبراىيـ عبد ربو/ ػ ط22
  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية ميا الشحات عبد الشافي خضر/ ػ ط23
  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية ىند أحمد محي الديف الوشاحي/ ػ ط24
  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية محمد سعد يوسؼ أبو مساعد/ ػ ط25
   دبمـو األمراض الجمدية والتناسميةاسالـ فايز سعيد عبد العاطي/ ػ ط26

  دبمـو األمراض الجمدية والتناسميةسالي عبد اهلل الجوىري محمد الميدي/ ػ ط27

   دبمـو األمراض الجمدية والتناسميةأميرة سعيد عبد العزيز الطير/ ػ ط28

  دبمـو األمراض الجمدية والتناسميةإيماف سعد السيد أحمد أبو النصر/ ػ ط29

   دبمـو األمراض الجمدية والتناسميةلبني عزت عبد الغفور السيد زايد/ ػ ط30

   دبمـو األمراض الجمدية والتناسميةىند مصطفي حامد الكاشوري/ ػ ط31

   دبمـو األمراض الجمدية والتناسميةميا عبد الرحيـ سيد عبد الرحيـ/ ػ ط32

   دبمـو األمراض الصدرية والتدرفرامي محمد السيد كامؿ / ػ ط33

   دبمـو األمراض الصدرية والتدرفميرفت صميب حكيـ روماف/ ػ ط34

   دبمـو األمراض الصدرية والتدرفأماني عبد المنصؼ شياب/ ػ ط35

   دبمـو طب األطفاؿأحمد عادؿ سيد أحمد مصطفي/ ػ ط36

   دبمـو أمراض القمب واألوعية الدمويةإبراىيـ عبد السالـ محمد / ػ ط37

   دبمـو أمراض القمب واألوعية الدمويةإسالـ حافظ عبد المعطي فارس/ ػ ط38

   دبمـو األمراض العصبية والطب النفسيأحمد إبراىيـ عبد الغفار بركات/ ػ ط39

  دبمـو طب وجراحة العيف شاىندة فتحي محمد حسيف خميؿ/ ػ ط40
   دبمـو التوليد وأمراض النساءماري بخيت عبد السيد أبو اليميف/ ػ ط41

  دبمـو التوليد وأمراض النساءمي عمي محمد عبد الوىاب / ػ ط42

   دبمـو التوليد وأمراض النساءأحمد محمد عبد السالـ البيمي/ ػ ط43

  دبمـو طب وجراحة العيفسالي عبد المنعـ محمد عرابي / ػ ط44

  دبمـو طب وجراحة العيفرضوي محمد عبد المحسف سالمة/ ػ ط45

  ماجستير طب وجراحة العيف سمر محمود عالء الديف / ػ ط46
  دبمـو طب وجراحة العيف منى مصطفى عرفاف عثماف/ ػ ط47
   ماجستير األمراض الجمدية والتناسميةسالى عاطؼ أحمد رأفت / ػ ط48

   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدمويةعبد اهلل مصطفى محمد يوسؼ/ ػ ط49

   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدمويةمحمد أشرؼ حممى / ػ ط50

   ماجستير جراحة العظاـمحمد مجدي محمد عبد اهلل/ ػ ط51

   ماجستير طب األطفاؿرحاب حسف عمى مصطفى/ ػ ط52

   ماجستير التوليد وأمراض النساءابتساـ مسعود عماد محمد/ ػ ط53

  ماجستير التخدير والعناية المركزة أحمد السيد عبد الخالؽ العبساوي/ ػ ط54
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  مناؿ جابر أحمد سميماف  / ػ ط55
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  711/10/6/2021الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (33) لعدد إيقاف القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

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

      لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مفدبمـو األمراض الجمدية والتناسمية ىبو اهلل عبد الحميـ محمد دوما  / ػػ ط1
     بأثر رجعي1/4/2015لمدة عاميف مفماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية أنساـ سامي محمد شريؼ  / ػػ ط2
     بأثر رجعي1/4/2018لمدة عاـ مفماجستير أمراض الباطنة العامة دينا رجب محمود محمد   / ػػ ط3
         بأثر رجعي1/10/2013لمدة عاـ مف األشعة التشخيصية أسماء جماؿ عبد العظيـ سويمـ دبموـ/ ػػ ط4
        لظروؼ خاصة1/10/2021لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية دعاء رأفت أحمد رياض  / ػػ ط5
     لظروؼ خاصة1/10/2021لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية نياؿ أحمد الششتاوي أحمد  / ػػ ط6
   لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مفماجستير أمراض النساء والتوليد فاروؽ عزت عبد المجيد المرزوقي / ػػ ط7
   بأثر رجعي1/10/2016لمدة عاـ مفدبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية مراد محمد محمد السيد عميوة  / ػػ ط8
    بأثر رجعي1/4/2016لمدة عاـ مفدبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   نيمة السيد عمر خطاب  / ػػ ط9

    لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفدكتوراه التخدير والعناية المركزة   صفاء محمد سالـ  / ػػ ط10
    لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية حناف حمدي محمد أبو زيد / ػػ ط11
      لظروؼ خاصة1/4/2019لمدة عاـ مفماجستير الجراحة العامة وجيو محمد فرحات عمي  / ػػ ط12
      لظروؼ خاصة1/4/2018لمدة عاـ مفماجستير الجراحة العامة   عمر صباح طو شرؼ  / ػ ط13
     بأثر رجعي1/10/2016لمدة عاـ مفدبمـو األمراض الجمدية والتناسمية الشيماء محمد أحمد خشاف  / ػػ ط14
        لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفدبمـو األمراض الجمدية والتناسمية عمي محمد عمي زيادة   / ػػ ط15
     بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاـ مفدبمـو األمراض الجمدية والتناسمية شيماء محمود محمد الكومي  / ػػ ط16
    بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاـ مفدبمـو األمراض الجمدية والتناسمية ىناء ربيع محمد محمد   / ػػ ط17
   بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاميف مفماجستير طب األطفاؿ  محمد جميؿ بكري عامر    / ػػ ط18
   1/10/2013لمدة عاميف مفماجستير طب وجراحة العيف ىبو عادؿ أحمد اليمبي    / ػػ ط19

  بأثر رجعي 1/10/2017       
  لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مف أماؿ عبد اهلل السيد فرج   دكتوراه طب األطفاؿ / ػػ ط20
   بأثر رجعي1/4/2020لمدة عاـ مف محمد بينسي الشيات  ماجستير التوليد وأمراض النساء / ػػ ط21
  لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مف أسماء جماؿ برسيـ  ماجستير األشعة التشخيصية / ػػ ط22
   بأثر رجعي1/10/2016لمدة عاـ مف مريـ وفيؽ صفوت مختار دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية / ػػ ط23
    بأثر رجعي1/4/2015لمدة عاميف مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أحمد عمار أحمد حممي  / ػػ ط24
      بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مفماجستير الجراحة العامة إبراىيـ محمد ىالؿ   / ػػ ط25
   بأثر رجعي1/4/2016لمدة ثالث أعواـ مفماجستير طب األطفاؿ  ىبو محمود محمد عنتر    / ػػ ط26
   لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفماجستير األمراض النفسية والعصبية رضوى سمير عبد المجيد / ػػ ط27
    بأثر رجعي1/4/2020لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية تغريد أحمد عبد الوىاب / ػػ ط28
  بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مف وليد فتحي محمد شمبي  ماجستير طب األطفاؿ / ػػ ط29
    لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفماجستير التخدير والعناية المركزة  ىدير جماؿ إبراىيـ شيحة  / ػػ ط30
  الستكماؿ الدراسة1/10/2014لمدة عاميف مف شيماء محمد كماؿ عبد الرحمف ماجستير طب األسرة / ػػ ط31
  لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مف اميرة إسماعيؿ أحمد عبد الحميـ  ماجستير الباطنة العامة / ػػ ط32
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  بأثر رجعي 1/4/2017لمدة عاـ مف أحمد سيد أحمد عبد الرحمف  دبمـو طب المناطؽ الحارة  / ػػ ط33
  712/10/6/2021الموضوع رقم 

ىالة مجاىد عبد العزيز سعد / الطبيبة إلغاء القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير األمراض الصدرية والتدرن لتغيير التخصص 

: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

  713/10/6/2021الموضوع رقم 

 : عمى النحو التالي قبول االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . عف دخوؿ امتحاف دكتوراه جراحة المخ واألعصاب نظرا لظروؼ مرضيةالسماني يحي الطاىر / ػػػ الطبيب1
 . عف دخوؿ امتحاف دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية نظرا لظروؼ خاصةأحمد محمد ىاللي / ػػػ الطبيب2
 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  714/10/6/2021الموضوع رقم 

درجة ماجستير ودكتوراه  (6)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التاليتعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 سارة شعبان الوزير   ماجستير طب األطفال/ ـ ط1
.   أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية بالكمية محمد سميمان رزق/ بإضافة د
 والء عالء سميمان أبو العزم  ماجستير طب األطفال/ ـ ط2
. (وذلؾ لتغير موضوع الرسالة)  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية  أميرة محمد فؤاد/ برفع اسم د

ضافة كل من     زميؿ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  أسماء عبد السميع محمود/ د: وا 
.   أستاذ مساعد بقسـ الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بمعيد الكبد القومي بالمنوفية سماح محمد عوض/  د 

 ىدير السيد جابر السيد عمى  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط3
.  مدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية ىبو اهلل سعد الدين خميل بازيد/ بإضافة د
 حسام محمد ىود أبو طيبة  ماجستير جراحة العظام/ ـ ط4

.  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية ياسر سعد الدين حنوت / د: برفع اسم كل من 
. (سفر المشرؼ لمخارج وتنازلو عف اإلشراؼ) أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عمرو عبد المرضي قنديل / ــ   د

ضافة كل من .  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عادل إبراىيم الصعيدي / د : وا 
.  مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية رشا يسري صالح  /   ـــ د

 محمد مجدي محمد عبد اهلل  ماجستير جراحة العظام/ ـ ط5
.  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية ياسر سعد الدين حنوت / د: برفع اسم كل من 

. (االعتذار عف األشراؼ عمى الرسالة) أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عمرو عبد المرضي قنديل / ــ   د
ضافة كل من .  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عادل إبراىيم الصعيدي / د : وا 

.  مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية سميمان حسن سميمان زلمو /   ـــ د
 ياسمين جمال سالم سعد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط6

.  مدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية ىبو اهلل سعد الدين خميل بازيد/ د : إضافة كل من
.    أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية بالكمية  إيمان مسعود عبد الجيد/   ـــ د

  715/10/6/2021الموضوع رقم 
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ماجستير رسالة  (3)لعدد  تعديل موضوع الرسالة الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التاليتعديل موضوع الرسالةالموافقة عمى 
 والء عالء سميمان أبو العزم ماجستير طب األطفال   تعديال جوىريا/ـ ط1

وذلؾ بناءا عمى طمب )عدوي جرثومة المعدة ونقص الصفائح الدموية المناعي في األطفال والمراىقين :موضوع الرسالة 
 . (السادة المشرفيف عمى الرسالة

 رضوي محمد عبد الحكيم زينة دكتوراه طب األطفال   تعديال غير جوىريا/ ـ ط2
تقييـ أداء مؤشر عمة وظائؼ األعضاء الحاد والمؤشر المعدؿ لحديثي الوالدة المعتميف ومؤشر فشؿ األعضاء :موضوع الرسالة 

 . (وذلؾ بناءا عمى طمب السادة المشرفيف عمى الرسالة) المتسمسؿ بيف األطفاؿ حديثي الوالدة ذوي الحاالت الحرجة
 كرم السيد سالم سيد أحمد  ماجستير طب األطفال   تعديال غير جوىريا/ ـ ط3

 باعتالل العظام في األطفال الذين يعانون من مرض klotho لجين c1818tدراسة عالقة الشكل الجيني :موضوع الرسالة 
 . (وذلؾ بناءا عمى طمب السادة المشرفيف عمى الرسالة)الكمي المزمن 

  716/10/6/2021الموضوع رقم 

رسالة  (2) لعدد لجنة الفحص والمناقشةإعادة تشكيل  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة  ماجستير
 :القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. عمى النحو التالي لجنة الفحص والمناقشةتشكيل الموافقة عمى إعادة 
 الجراحة العامة ماجستير ميدي أحمد عبد الحق عطايا لتكون  / ػػ ط1

:  المجنة
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة اذ بقسـ اؿأستتامر عمى سمطاف    / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػة المخ واألعصاب اذ مساعد بقسـ أستحساـ الديف عبد العظيـ حبيب  / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػة المخ واألعصاب اذ ورئيس قسـ أستحساـ عبد الحكيـ النعماني   / د.ػػػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األطفاؿ اذ أستصابر محمد وىيب   / د.ػػػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
طب األطفال  ماجستير مي يسري عبد الحافظ   / ػػ ط2

:  المجنة
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / د.ػػػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستأحمد أنور خطاب    / د.ػػػ أ

  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بنيفةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػػػ أ

  717/10/6/2021الموضوع رقم 

 رسالة ماجستير لجنة الفحص والمناقشةتعديل تشكيل  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
  :لتكوف المجنة عمى النحو التاليمحمد حمدي السيد محمد / لمطبيبجراحة العظام 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظاـ اذ بقسـ أستأحمد فؤاد شمس الديف   / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظاـ اذ مساعد بقسـ أستبياء زكريا محمد حسف   / د.ػػػ أ
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظاـ اذ مساعد بقسـ أستمحمد حسف أحمد حسف   / د.ػػػ أ
 

 :القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 
  718/10/6/2021الموضوع رقم 
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رسالة ( 48) لعدد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي لمجنة  االموافقة عمى تشكيل
 ياسمين فتحي صابر محمد  ماجستير طب األطفال/ ـ ط1

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجالء فتحي برسيـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستحناف مصطفي السيد   / د.ػ أ
  االزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ
 نيال عبد الحميد عبده عبد الحميد ماجستير طب األطفال/ ـ ط2

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / د.ػ أ
  االزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ
 سارة عاصم عمم الدين   ماجستير طب األطفال/ ـ ط3

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد الحاوي   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسيا عبد اليادي إبراىيـ   / د.ػ أ
 جمال إبراىيم محمد شعبان  ماجستير طب األطفال/ ـ ط4

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد عبد الباسط أبو العز   / د.ػ أ
 الشيماء زكريا الدمرداش   ماجستير طب األطفال/ ـ ط5

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجالء فتحي برسيـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  االزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ
 أبة المنشاوي عبد المحسن قنديل  ماجستير طب األطفال/ ـ ط6

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجالء فتحي برسيـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبمعيد الكبد القومي طب األطفاؿ  اذ بقسـأستنرميف محمد العدوي   / د.ػ أ
 
 وليد فتحي محمد شمبي   ماجستير طب األطفال/ ـ ط7

  :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد الحاوي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبمعيد الكبد القومي طب األطفاؿ  اذ بقسـأستأليؼ عبد الحكيـ عالـ   / د.ػ أ
 أميرة عبد الجواد عبد الفتاح طبل  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط8

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستسعيد عبد العاطي صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ مساعد بقسـأستعبد الحميد عصاـ شاىيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستناصر كماؿ عبد العاؿ   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستعصمت أحمد أبو زيد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمد مدحت عبد العزيز   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط9

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستعالء مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد عادؿ السيد    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ مساعد بقسـأستأيمف شحاتو أبو العـز   / د.ػ أ

 محمد بينسي الشيات   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط10
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمدحت عصاـ الديف حممي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ مساعد بقسـأستنبيو إبراىيـ الخولي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد عبد الغني عمارة   / د.ػ أ
  عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستمحمد إبراىيـ محمد عامر   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 شيماء محمود يوسف   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط11

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد سامي قنديؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمدحت عصاـ الديف حممي   / د.ػ أ
  عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ مساعد بقسـأستكريـ محمد لبيب    / د.ػ أ

 أحمد محمد عبد الصادق  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط12
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد سامي قنديؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستنياد محمود حسني    / د.ػ أ
  عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ مساعد بقسـأستكريـ محمد لبيب    / د.ػ أ

 عزت محمد عبد الوىاب عبد اهلل  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط13
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستإيياب أحمد العاطي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستالسيد إبراىيـ الشايب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحجازي محمد حجازي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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 ىاني فاروق محمد العادلي  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط14
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستسناء سيد حافظ جزاريف   / د.ػ أ
  اإلسكندريةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستداليا أحمد نافع    / د.ػ أ

 أحمد إبراىيم محمد مينا   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط15
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستإيياب أحمد العاطي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستالسيد إبراىيـ الشايب   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبمعيد الكبد القومي الباطنة العامة  اذ بقسـأستجاسر إبراىيـ العزب   / د.ػ أ

 منال جابر أحمد سميمان  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط16
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستسناء سيد حافظ جزاريف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد أحمد شعباف    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستوائؿ فراج محمد    / د.ػ أ

 رضا حممي السعيد محمد  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط17
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستلؤي مبروؾ األحوؿ   / د.ػ أ

 صالح المغاوري صالح مصطفي  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط18
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد محمد زىراف    / د.ػ أ
  عيف شمسةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحناف حامد عبد الحميد   / د.ػ أ

 أحمد محمد عبد القوي   دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط19
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد ربيع العربجي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد محمد زىراف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمود محمد عمارة   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستجماؿ فتحي النجار   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مروة صالح أحمد النشار  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط20

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستسعيد سيد أحمد خميس   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستأحمد راغب توفيؽ    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستياسر محمد عبد الحميد أحمد  / د.ػ أ

 دينا محمود عبد العزيز بحيري  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط21
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   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأشرؼ غريب ضمع    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعبد الناصر جاد اهلل   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبمعيد الكبد القومي الباطنة العامة  اذ بقسـأستسيد ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروة    / د.ػ أ

 وجيو محمد فرحات عمى   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط22
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحاتـ عبد العظيـ صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمحمود سعيد عبد الحميـ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأيمف أحمد عمر    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحسف عبد العاطي حسف   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عمر صباح طو شرف   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط23

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ  اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ  اذ بقسـأستداليا محمد مفرح السقا   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأيمف أحمد عمر    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ  اذ بقسـأستوليد أحمد مصطفي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 تغريد عبد القادر محمد السيد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط24

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد شعباف ىويدي   / د.ػ أ

 أسماء محمد عبد الرسول  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط25
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستشيريف حسني عبد الرحمف   / د.ػ أ

 دعاء عبد المتعال محمد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط26
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ
 
 

 أية عبد الحميد أدىم أحمد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط27
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 ىاجر صبحي عمى صقر  ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط28
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد المكاوي السيد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد شوقي عبد اهلل   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػورةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمجدي السيد محمد ستيف   / د.ػ أ

 عباس عبد المقصود عباس  دكتوراه األشعة التشخيصية/ ـ ط29
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستحاـز حسيف عيد    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمدحت محمد رفعت   / د.ػ أ

 منى فكري فتحي أحمد   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط30
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد اهلل مصطفي كماؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
 القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيد القمب القومي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة اذ بقسـأستمحمد زكي حسيف    / د.ػ أ

 نعمو الشحات فتحي عبد الكريم  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط31
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستصابر حامد السيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستحاتـ محمد مرعي    / د.ػ أ
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستإبراىيـ طو العدوي    / د.ػ أ

 سماح سيد حسن السيد   ماجستير التشريح وعمم األجنة/ ـ ط32
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التشريح وعمـ األجنة  اذ ورئيس قسـأستمصطفي محمود الحبيبي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستنيفيف محمد الشريؼ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التشريح وعمـ األجنة  اذ مساعد بقسـأستوائؿ بدر الخولي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التشريح وعمـ األجنة  اذ ورئيس قسـأستعصاـ محمد السيد عيد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد ىاشم محمد إسماعيل   دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم/ ـ ط33

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأحمد عبد الرؤوؼ متولي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستسحر محمد كماؿ    / د.ػ أ
 

 أحمد أسامة الجبيري   ماجستير جراحة العظام/ ـ ط34
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ مساعد بقسـأستعمرو عيد درويش    / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ مساعد بقسـأستبياء زكريا محمد حسف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستمحمود محمد ىدىود   / د.ػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستعوض عبد المنعـ المالكي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أميرة محيي الدين حمدي  ماجستير طب الطوارئ/ ـ ط35

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد شاىيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض العصبية والنفسيػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمصطفي صالح مميؾ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستطارؽ محي راجح    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـبكمية الطب طب الحاالت الحرجة  اذ ورئيس قسـأستشريف مصطفي الجنجييي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد عمار أحمد حممي عمران  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط36

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 أسماء الشافعي سميمان الشافعي ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط37
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأماني عبد الرحمف محمد نصار  / د.ػ أ

 تغريد أحمد عبد الوىاب البكري  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط38
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأسترانيا أحمد التطاوي    / د.ػ أ

 ميا فوزي فتحي الحنفي   ماجستير طب األطفال/ ـ ط39
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد عبد الباسط أبو العز   / د.ػ أ

 شيماء عمى عبد الرحيم جويمي  ماجستير طب األطفال/ ـ ط40
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعادؿ عبد الحميـ حجاج   / د.ػ أ

 محمد فتحي عبد العزيز عطية  دكتوراه طب الحاالت الحرجة/ ـ ط41
  :المجنة 



 13/6/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2020/2021 لمعام الجامعي" العاشرةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستخالد موسي أبو العنيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأحمد محمد عبد الحميد   / د.ػ أ

 رييام ناصر سعيد شريف  ماجستير طب الحاالت الحرجة/ ـ ط42
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستخالد موسي أبو العنيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ مساعد بقسـأستنجوي محمد ضحا    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأحمد عبد الحميد عمى الضبع  / د.ػ أ

 ناىد محمد ممتاز حامد عوض اهلل  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط43
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ قسـأستأسامة سند عرفو    / د.ػ أ

 أسراء عبد الرحمن السيد قرمان   ماجستير الباثولوجيا/ ـ ط44
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمشيرة محمد عبد الواحد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستنانسي يوسؼ أسعد   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستمحسف محمود مقشط   / د.ػ أ

 شيرين عبد العزيز بيومي     دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا/ ـ ط45
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأيمف محمد المحمح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعاطؼ أبو السعود عمى   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـطب المناطؽ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة بكمية الطب اذ أستنيمة السيد أماـ الجماؿ   / د.ػ أ

 محمد سمير إسماعيل      دكتوراه جراحة التجميل والحروق/ ـ ط46
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستفؤاد محمد غريب    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد صبحي زكي   / د.ػ أ

 إبراىيم محمد إبراىيم ىالل  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط47
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعالء عبدالعظيـ السيسي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ مساعد بقسـأستأشرؼ مجدي اسكندر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحساـ عبد القادر أحمد محمد  / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـبكمية الطب  اذ جراحة األوراـأستعمر فاروؽ عمى رجب   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ىبو عمى الغمبان   دكتوراه طب األسرة/ ـ ط48

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  اذ بقسـأستىالة المصمحي شاىيف   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  اذ مساعد بقسـأستنجوي نشأت حجازي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
  عيف شمسةعجاـبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  اذ ورئيس قسـأستمحمد فاروؽ عالـ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  719/10/6/2021الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (34) لعدد تسجيل موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  محمود عبد العال محمود   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 1

 :   الرسالةموضوع
 .نتائج قصيرة المدي لمقسطرة التداخمية لإلصابات ثنائية التفرع 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستأحمد محمد عمارة    / د.ػ أ

 استشاري أمراض القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومي جامعة القاىػػػػػػػػػػػػػػرةمحمد سميـ     / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػب اذ مساعد أأستنيفيف إبراىيـ سامي   / ػ   د
  أحمد إبراىيم نجيب إبراىيم  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 2

 :   الرسالةموضوع
تقييـ وظيفة األذيف األيسر لدي مرضي ىبوط عضمة القمب المعالجوف بعقار الساكيوبتريؿ فالسرتاف باستخداـ التصوير التتبع 

 .الرقطي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستعبد اهلل مصطفي كماؿ   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػب زميؿ بقسـ أوساـ الديف حداد الشافعي   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  أمدرسأحمد السيد أحمد سميماف   / ػ   د
  نسرين عزت محمد الجمال  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 3

 :   الرسالةموضوع
 الذائب في مرضي االحتشاء الحاد لعضمة القمب الذيف تـ عالجيـ بالقسطرة القمبية 1-القيمة التنبؤية لبروتيف انترليوكيف 

 .التداخمية 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػب اذ مساعد أأستوليد عبده إبراىيـ    / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػب اذ مساعد أأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب اذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ   د

 
 
 
  محمد راغب أحمد الدمرداش  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/طـــ 4

 :   الرسالةموضوع
دور تصوير األوعية الدموية باستخداـ األشعة المقطعية بالمقارنة مع الموجات فوؽ الصوتية في مرضي السكتو الدماغية بسبب 

 .مرض الشرياف السباتي 
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػػػػػػػػػػػب األ قسـاذ بأستوفيؽ محمود الشيخ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األاذ مساعد أستمصطفي صالح مميؾ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ أحمد نبيؿ منير    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ محمد السعيد الشيف   / ػ   د
  محمد عادل عمى النجدي   ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/طـــ 5

 :   الرسالةموضوع
 .عدـ تحمؿ الضغط النفسي في اإلضطرابات الناتجة عف استخداـ المواد األفيونية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػػػػػػػػػػػب األ قسـاذ بأستلمياء جماؿ الديف الحمراوي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ ىند رضا عمار    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األزميػػػػػػػػػػػؿ بقسـ محمد صالح عبد الشافي   / ػ   د
  مصطفي أحمد ربيع األبيض  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 6

 :   الرسالةموضوع
 .التنبؤات بنتيجة السكتة الدماغية الوعائية حديثة الظيور في المرضي المصابيف بفيروس التياب الكبدي الوبائي سي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـ اذمساعد أمراض الكبد والجياز اليضمي بمعيد الكبدالقوميأستأنور عبد العميـ محمد   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ محمد السعيد الشيف   / ػ   د
  دينا أحمد عبد العزيز عطية  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 7

 :   الرسالةموضوع
عالمات التمثيؿ الغذائي لدـ الحبؿ السري كوسيط لتأثير سمنة األميات عمى نمو الجنيف لدي األميات المصابات بالسكري وغير 

 .المصابات بالسكري 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستعالء الديف عبد السالـ داود  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىيثـ رضا بدر    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـمدرس بماىي نبيؿ عجيز    / ػ   د

  فاتن عالء الدين الفقي   ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

 .خطر اإلصابة بأمراض القمب واألوعية الدموية لدي كبار السف مف المصرييف الذيف يعانوف مف متالزمات خمؿ التنسج النقوي
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  القاىػػػػػػػػرةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب اذ عمـ األوراـ الطبية بالمعيد القومي لألوراـأسترأفت محمد عبد الفتاح   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعالء عفت عبد الحميد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بعمى محمد عمى الخولي   / ػ   د

  زينب أبو بكر سميم   ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

 .وسمؾ بطانة الشرياف السباتي لدي المصابيف بمرض الروماتويد المفصمي  (د)البروتيف المرتبط بفيتاميف 
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعماد محمد الشبيني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بإيناس صبحي زىراف   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب مدرس بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشيريف صبحي السيد النيداني  / ػ   د
  محمد أحمد أحمد الجندي  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 10

 :   الرسالةموضوع
 . في مرضي تشمع الكبد 13دراسة العالقة بيف تجمط الوريد البابي ومستوي الميتالوبروتينياز و الديزنتجريف مع الثرمبو اسبونديف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستإيياب أحمد عبد العاطي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعبدالناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  قسـمدرس بحناف مسعد إسماعيؿ بدير   / ػ   د

  إيريني أمين سمعان   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

 .الميكروبيـو المعوي في مرضي التياب الجمد التأتبي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب اذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ   د
  نسمة سمير فوزي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 12

 :   الرسالةموضوع
 . ولدييـ مظاىر جمدية 19 في مرضي كوفيد 8مستوي مصؿ إنترلوكيف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب اذ بقسـ الكيميػػػػػػػػػاء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ
  شيرين جمال زيد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 13

 :   الرسالةموضوع
 .دراسة مستوي الكيسبيبتيف واإلنترفيروف بيتا في مصؿ الدـ في مرضي التآليؿ التناسمية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ ورئيس أستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب اذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ   د
  أمل السيد عمى والي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 14

 :   الرسالةموضوع
 .تأثير الرضاعة عمى الوظائؼ الجنسية لدي المرأة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ ىند رضا السيد عمارة   / ػ   د

  أسماء زكريا عبد الرحمن شعبان ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 15
 :   الرسالةموضوع
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 .العالقة بيف المعتقدات الجنسية الخاطئة والوظيفة الجنسية لدي السيدات 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ ىند رضا السيد عمارة   / ػ   د

  آيات عثمان جالل عيد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 16
 :   الرسالةموضوع

 .العوامؿ التي تؤثر عمى الرغبو الجنسية لدي السيدات 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ ىند رضا السيد عمارة   / ػ   د

  أميرة فتحي محمد السندبيسي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 17
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ فعالية وسالمة ىالـ البالزما فقيرة الصفائح الدموية كمادة حشو الجمد الذاتي لتجديد الوجو 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعال حمدي أحمد الشافعي   / ػ   د
  أسماء عفيفي عبد الشافي شاىين ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 18

 :   الرسالةموضوع
  .19السموؾ الجنسي بيف اإلناث المتعافيات مف عدوي كوفيد 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـمراض العصبية والطب النفسي بكمية الطػب األمدرس بقسـ ىند رضا السيد عمارة   / ػ   د

  رنا نزيو فتحي الدسوقي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 19
 :   الرسالةموضوع

 .في مرضي الثآليؿ  (54جي بي أر)دراسة التعبير الجيني لجيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية قسـاذ بأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب اذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ   د
  ىبو محمود محمد عنتر  ماجستير طب األطفال/طـــ 20

 :   الرسالةموضوع
 .العالقة بيف ضغط الشرياف الرئوي في األطفاؿ حديثي الوالدة والحاجة إلى العالج الغير تداخمي في حاالت النيجاف المؤقتة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بنيي محمد عاشور جبريؿ   / ػ   د

  إسالم صالح البغدادي   ماجستير طب األطفال/طـــ 21
 :   الرسالةموضوع

 .لدي األطفاؿ المصابيف بمرض الكمي المزمف  (150 و 21)دراسة األحماض النوية الريبوزية المصغرة 
 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـأستاذ مساعد بسامح عبد اهلل عبد النبي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بحساـ حمداف حجراف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بشريف صبحي النيداني   / ػ   د

  دعاء زكي حمودة السعدي  ماجستير طب األطفال/طـــ 22
 :   الرسالةموضوع

 . في األطفاؿ المصرييف المصابيف بداء السكري rs7961894معدالت الصفائح الدموية وتعدد أشكاؿ النوكميوتيدات المفردة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـأستاذ مساعد بمحمود أحمد الحاوي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بأحمد شوقي أبو ىولو   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بشيماء عبد الستار رفعت زكي  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  قسـمدرس بحناف مسعد إسماعيؿ بدير   / ػ   د

  محمود عبد الرحمن مزروع  ماجستير طب األطفال/طـــ 23
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة البروتيف الرابط لمحمض الدىني الكبدي في األطفاؿ والمراىقيف لمرضي أنيميا الخاليا المنجمية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بحساـ حمداف حجراف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بشريف صبحي النيداني   / ػ   د

  أميرة حسن قابيل   ماجستير طب األطفال/طـــ 24
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة حالة فيتاميف ج وتأثير إعطاء فيتاميف ج عمى الحالة اإلكمينيكية والمعممية في األطفاؿ المصابيف بالفشؿ الكموي المزمف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بزيف عبد المطيؼ عمر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بريياـ صالح الزيات   / ػ   د

  محمد حمدي عبد الموجود  ماجستير طب األطفال/طـــ 25
 :   الرسالةموضوع

 .والمتالزمة الكموية عند األطفاؿ  (IL6G174C)العالقة بيف جينات السيتوكينات متعددة األشكاؿ المروج 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستميا عاطؼ توفيؽ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـزميػػػػػؿ بىبو بدوي عبد السالـ   / ػ   د

 
 

  نسرين عبد الباسط عبد الصمد  ماجستير طب األطفال/طـــ 26
 :   الرسالةموضوع

 " .تأثير ارتداء أقنعة الوجو عمى تشبع األكسجيف وقياسات العالمات الحيوية بيف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة المدارس االبتدائية " 
 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـأستاذ مساعد بوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / ػ   د

  المنوفيػةةعجاـ بكمية الطػػػػػب الصحة العامة وطب المجتمع قسـأستاذ مساعد برضا عبد المطيؼ إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بنيي محمد عاشور جبريؿ   / ػ   د

  نيفين حامد زكريا   ماجستير طب وجراحة العين/طـــ 27
 :   الرسالةموضوع

 .العالقة بيف التغيرات في ضغط العيف والتغيرات في سمؾ وانحناء القرنية في مرضي القرنية المخروطية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـأستاذ مساعد بمعتز فايز الصاوي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـأستاذ مساعد بمحمد سامي عبد العزيز   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بنيي خيرت جابر    / ػ   د

  أحمد ممدوح السيد السيد  ماجستير طب وجراحة العين/طـــ 28
 :   الرسالةموضوع

 . في القرنية المخروطية السريرية وتحت السريرية ABCDالتحقؽ مف صحة نظاـ تدرج بيميف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـأستاذ بعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـأستاذ مساعد بمروة عمى زكي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بأحمد إسماعيؿ محمد رمضاف  / ػ   د

  محمود عمى وفيق محمد  ماجستير طب وجراحة العين/طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

فعالية حقف الكورتيزوف تحت غشاء التينوف بمفرده أو باالشتراؾ مع الكورتيزوف الموضعي في حاالت االلتياب القرحي الحبيبي 
 .الناتج عف المثقبات 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـأستاذ مساعد بأميف فيصؿ المقوة    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـأستاذ مساعد بمروة عمى زكي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بإسراء سامي أحمد الغباشي   / ػ   د

  منى عبد الحميد أحمد النجار  ماجستير طب وجراحة العين/طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

تقييـ التصوير المقطعي البصري التوافقي لتغييرات طبقات الشبكية في مرضي االعتالؿ السكري بمقولو العيف قبؿ وبعد حقف 
 .مضاد عامؿ النمو البطاني وعالقتو بالتغييرات في مستوي السكر التراكمي بالدـ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـأستاذ مساعد بسامح محمد الجوىري   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بنيي خيرت جابر    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بنيي ربيع محمد بيومي   / ػ   د

 
  مي منيب محمد شعالن  ماجستير الباثولوجيا/طـــ 31

 :   الرسالةموضوع
 .دراسة مناعية ىيستوكيميائية :  في سرطاف البنكرياس القنوي 395دور بروتينات اؿ يو بي اره و اؿ زد ا ناؼ 

 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـأستاذ بمحمد إبراىيـ شعباف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـأستاذ مساعد بمروة محمد داوود    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس بنيمة مصطفي بدر    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بمعيد الكبد القومي الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس بدينا محمد سويد    / ػ   د

  سارة السيد زكي    ماجستير األمراض الصدرية والتدرن/طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

 . بمستشفي صدر شبيف الكـو 19عوامؿ التنبؤ بوفيات مرضي كوفيد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف قسـأستاذ بأحمد عبد الرحمف عمى   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف قسـأستاذ برنا حممي اليمباوي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف قسـمدرس بأسماء متولي عبد التواب   / ػ   د

  منة اهلل صالح رشدي عجور  ماجستير التوليد وأمراض النساء/طـــ 33
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة مؤشرات الصفائح الدموية وارتباطيا بشدة حاالت ما قبؿ االرتجاج 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب التوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النساء قسـأستاذ بأيمف عبد القادر شبانو   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب التوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النساء قسـأستاذ بمحمد أحمد ماىر    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب التوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النساء قسـمدرس بمحمد السباعي عنتر   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىديؿ محمد شمبي    / ػ   د
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 :   الرسالةموضوع
 .األىمية اإلكمينيكية لمستويات األلبوميف المعدؿ لمقصور الدموي في األطفاؿ المصابيف بالمتالزمة الكموية الحساسة لمستيرويد 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـأستاذ بغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـزميؿ بمحمد شكري الياروف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بنوراف طمعت أبو الخير   / ػ   د

  720/10/6/2021الموضوع رقم 

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

 
 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ دكتوراه أسماء محمد عبد الخالؽ المحرات/ ط 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية  دكتوراه صبري رسمي يوسؼ/ ط 2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه وليد محمد عبد المنعـ بشندي / ط 3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه محمد محمد أحمد ىجرس / ط 4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه أحمد محمد الزلباني / ط 5
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه محمد عبده بدر عتماف / ط 6
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه ىبو كماؿ عبد الخالؽ عبد اهلل / ط 7
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب المناطؽ الحارة وصحتيا دكتوراه أحمد طمعت اسماعيؿ خير اهلل / ط 8
جيد جدا السمعيات ماجستير  ىبو إبراىيـ طو سمماف / ط 9

// جيد الجمدية والتناسمية ماجستير  اشراؽ حمدي عالـ / ط 10
// جيد الجمدية والتناسمية ماجستير  مروة أحمد محيسف / ط 11
جيد جدا الجمدية والتناسمية ماجستير  رانيا عيسوي عيسوي سميـ / ط 12
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير  أحمد مجدي لطفي أبو المكاـر / ط 13
// جيد طب األطفاؿ ماجستير  مياد إبراىيـ محمد عبد الكريـ / ط 14
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير  أحمد ميدي السيد فتيح / ط 15
// جيد طب األطفاؿ ماجستير  إيماف حمدي عبد العزيز ىويدي / ط 16
// جيد الجراحة العامة ماجستير  أحمد طاىر أبو النجا محمود ميدي / ط 17
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير  حساـ محمد عادؿ إبراىيـ عيسي / ط 18
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير  كريـ محمد محمد الغناـ / ط 19
// جيد القمب واألوعية الدموية ماجستير  أحمد محمد عبد العاؿ / ط 20
// جيد القمب واألوعية الدموية ماجستير  محمود خميؿ محمود / ط 21
// جيد القمب واألوعية الدموية ماجستير  شنودة موسي غبلاير / ط 22
// جيد القمب واألوعية الدموية ماجستير  مينا ماىر مشيؿ يسي بقطر / ط 23
// جيد جراحة العظاـ ماجستير  أحمد محمود فتوح السيد عالـ / ط 24
// جيد جراحة العظاـ ماجستير  ماجد إبراىيـ فؤاد / ط 25
جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير  بسمة محمد عبد الحميد الجندي / ط 26
// جيد التوليد وأمراض النساء ماجستير  رانيا عصمت محمد عبد الجواد / ط 27
امتياز التوليد وأمراض النساء ماجستير  أحمد صبري فؤاد الحامولي / ط 28
// جيد التوليد وأمراض النساء ماجستير  محمد أحمد محمد حسانيف / ط 29
// جيد طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير  محمود محمد صيرة / ط 30
جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير  أميرة عبد المؤمف عبد الحميـ عثماف / ط 31
// جيد طب وجراحة العيف ماجستير  أحمد عبد الحميد عبد الفتاح جماؿ الديف / ط 32
// جيد الباطنة العامة دبمـو مصطفي عبد العاطي موسي / ط 33
// جيد السمعيات دبمـو نياد يسري عبد المنعـ دياب / ط 34
// جيد السمعيات دبمـو آيو محي سميماف مساور / ط 35
// جيد جراحة العظاـ دبمـو أحمد صالح أحمد محمد / ط 36

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 

  721/10/6/2021الموضوع رقم 

 عمى 2020 جزء ثاني دور أكتوبر  الدبموممنح درجة الموافقة عمى ػ بشأف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
: النحو التالي

// أبانوب أندراوس ناف يعقوب    النساء والتوليد    جيد/ ػػػ ط
وفاء محمد شاكر عبد الاله    النساء والتوليد    جيد جدا / ػػػ ط
// فاطمة عبد الباقي أحمد عبد الباقي   النساء والتوليد    جيد/ ػػػ ط
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// مني منير خميؿ شحاتة    النساء والتوليد    جيد/ ػػػ ط
// سماح عبد اهلل المرسي الشرقاوي   النساء والتوليد    جيد/ ػػػ ط
حساـ عمي عبد الحميد عمي عبد السيد عبده  طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
رشا محمد عبد المنعـ خميفة المبني   طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
سموي السيد جابر حجاج    طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
وفاء شرؼ زكي عمواف    طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
// إبراىيـ حسيني عبده محمد صباح   طب األطفاؿ    جيد/ ػػػ ط
آيات مجدي محمد أبو المجد رجب   طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
// إيماف محمد عبد الكريـ محمد عبد الباقي  طب األطفاؿ    جيد/ ػػػ ط
// شريؼ عبد المنعـ عبد الغني عمر   طب األطفاؿ    جيد/ ػػػ ط
والء فتحي عبد الحكيـ الدكاني   طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
شيماء كـر عبد العميـ محمد    طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
إيماف محمد أحمد أبو سالمة   طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
إيماف سعيد يسف عبد الحميد البينسي  طب األطفاؿ    جيد جدا / ػػػ ط
// طارؽ محمد طو عويس    طب األطفاؿ    جيد/ ػػػ ط
// ريياـ اسماعيؿ قطب عبد الحفيظ   طب األطفاؿ    جيد/ ػػػ ط
مصطفي محمود محمد عبد التواب   جراحة المسالؾ البولية   مقبوؿ / ػػػ ط
// مي محمود جابر محمود    أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػػػ ط
// باسـ أحمد محمد حجاب    أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػػػ ط
// أحمد عبد الفتاح يوسؼ الشحات   أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػػػ ط
// كريـ محمد محمد عرفو    أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػػػ ط
وائؿ صقر محمد صقر إبراىيـ   أمراض الباطنة العامة   جيد جدا / ػػػ ط
// ىند الصاوي خميؿ صالح    أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػػػ ط
// حممي أحمد حممي الخولي    أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػػػ ط
محمود محمد رشدي عبد الفتاح عرابي  أمراض الباطنة العامة   مقبوؿ / ػػػ ط
// حمدي كماؿ الديف الحسيني عبد الحميد  أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػػػ ط
غدير محسف رشاد عبد الغفار   طب وجراحة العيف   جيد جدا /ػػػ ط
إسالـ محمد إبراىيـ مراد    طب وجراحة العيف   جيد جدا /ػػػ ط
// محمد دسوقي أحمد دسوقي    طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط
// أية عبده عمى فرج عيسي    طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط
// محمد الحنفي إبراىيـ ضيائي   طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط
// مروة عاطؼ حمزة عطية خميؿ   السمعيات    جيد/ ػػػ ط
إيماف سامي محمود عبده فميفؿ   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا / ػػػ ط
// أمؿ عبد الفتاح  أحمد عباده   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
// الشيماء محمد أحمد خشاف    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
// إيماف فتوح محمد سعيد    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
منة خيرت عبد العزيز عبد العزيز   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا / ػػػ ط
// رنا ممدوح محمد شديد    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
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ىدير عادؿ الدسوقي حسف اليمني   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا / ػػػ ط
// محمد ممدوح محمد الشافعي   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
نورا رجب عبد العظيـ عبد الرحمف   األمراض الجمدية والتناسمية  ممتاز / ػػػ ط
سارة عبد اهلل متولي النجار    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا / ػػػ ط
// ىبو أحمد حسف أبو زىرة    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
// إيماف محمد أبو عجاجة يوسؼ ماضي  األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
// إيماف محمد كامؿ عمى مرسي   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
// كريـ أحمد إبراىيـ الصانع    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
// ميا محمد مبروؾ ىالؿ    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػػػ ط
// مارينا نادي نجيب ابسخروف   األمراض الصدرية والتدرف  جيد/ ػػػ ط
نانسي نصر بشارة نسيـ ابادير   األشعة التشخيصية   جيد جدا / ػػػ ط
// إيماف محمد أحمد محمد سميماف   األشعة التشخيصية   جيد/ ػػػ ط
// عماد عمر محمد أبو شنب    األشعة التشخيصية   جيد/ ػػػ ط
// أميرة شوقي عبد الحكيـ عيسي   األشعة التشخيصية   جيد/ ػػػ ط
// سمية السعيد عبد الرحيـ محمد مينا   األشعة التشخيصية   جيد/ ػػػ ط
// مصطفي عادؿ أحمد محمد عبد المغيث  الجراحة العامة     جيد/ ػػػ ط
// إسحؽ شوقي توفيؽ جاد    الجراحة العامة     جيد/ػػػ ط
أمينة عثماف أحمد محمد    الجراحة العامة     مقبوؿ / ػػػ ط
// محمد ىشاـ فايد عبد الحميد جاد اهلل  الجراحة العامة     جيد/ ػػػ ط
محمد عبد الحميد أحمد عسؿ   الجراحة العامة     مقبوؿ / ػػػ ط
// أيمف أنور عبد الوىاب غزالف   الجراحة العامة     جيد/ ػػػ ط
// أنور أحمد يسري أنور عبد العاطي   الجراحة العامة     جيد/ ػػػ ط
// دعاء أحمد عبد الخالؽ الجزار   جراحة األذف واألنؼ والحنجرة  جيد/ػػػ ط
// معتز باهلل صالح أميف عمى الديبكي  جراحة العظاـ    جيد/ ػػػ ط
// ىشاـ أحمد أيمف محمد النبوي الحناوي  جراحة العظاـ    جيد/ ػػػ ط
// ريموف سمير حميـ سالمة    جراحة العظاـ    جيد/ ػػػ ط
// روفائيؿ مالؾ مرعي عبد الرؤوؼ يعقوب  جراحة العظاـ    جيد/ ػػػ ط
// أشرؼ لطفي محمود عبد المطيؼ   جراحة العظاـ    جيد/ ػػػ ط
عبد اهلل حسف عبد اهلل عواره   أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا / ػػػ ط
// محمد مصطفي محمد مصطفي   أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد/ ػػػ ط
// سامي صباح عبد العاطي خميؿ عوض  أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد/ ػػػ ط
// عمرو يوسؼ إسماعيؿ أبو السعود   أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد/ ػػػ ط
محمد عمى عبد العزيز شمبي   أمراض القمب واألوعية الدموية  مقبوؿ / ػػػ ط
أسامة الفي ايوب حنا    طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيد جدا / ػػػ ط
// سمير محمد عمى محمد الصياد   طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيد/ ػػػ ط
ىويدا يوسؼ عيسي شريؼ    طب المناطؽ الحارة وصحتيا  مقبوؿ / ػػػ ط
// راجي متولي حسف بيبرس    طب الصناعات والصحة المينية  جيد/ ػػػ ط
// مريـ وفيؽ صفوت مختار    الباثولوجيا اإلكمينيكية   جيد/ ػػػ ط
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// نيي خيري عبد الرحمف عوض عمر  الطب الطبيعي والتأىيؿ   جيد/ ػػػ ط
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

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

  
 

الكلية                                عميد                      أمين المجلس  
 

  محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.محمود السيد أبو سالم      أ/ د.أ
 


