
  15/8/2021 األحد الموافؽ المنعقدة يـو 2020/2021 لمعاـ الجامعي"ر الثانية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 29/8/2021والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ 

 

1 

 
 

 
 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2021 /2020للعام الجامعي " الثانية عشرالجلسة " 

 15/8/2021الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح 2020/2021لمعاـ الجامعي " الثانية عشرالجمسة "عقد مجمس الكمية 
:  عميد الكمية ورئيس المجمس بحضور كؿ مفمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ15/8/2020يوـ األحد الموافؽ 

  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
   رئيس قسـ جراحة المسالؾ البولية   سمطاف محمد سمطاف / د.أػ 
 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة     ميا أحمد فتحي حمودة/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      محمد عبد الواحد جابر / د.ػ أػ

 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ       رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
             قسـ الطفيميػػػػاترئيس    نادية صالح محمد النحاس/ 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
 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
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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)
  بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة أستاذ    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ د.أ ػ

  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
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عبد العزيز أبو العنيف    / 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 اإلكمينيكيةوليد محمد فتحي عبد العظيـ   / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أشرؼ غريب عامر ضمع/ د.أػػ 
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ طارؽ محمد سيد عبد الموجود    / د.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
  والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر صفاء محمد منصور ىالؿ    /د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا ػػػأستاذ بقس   ىالة سعيد الربعي  / د.ػ أ
   ستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـأحمد فؤاد شمس الديف     األ/ د.أػ 
 عبير السيد المييي     أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
 .عالء عبد العظيـ السيسي     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػػػ أ
: وتـ دعوة كؿ مف * 

  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
 الحضور عدـ عف إعتذر وقد * 
  أستاذ بقسـ الجراحة العامػػةتامر عمى عبد المعطي سمطاف / د. أ.

 :عف الحضور كؿ مف تغيب وقد * 
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة عصاـ عبد الونيس بحيري/ د.ػ أ رئيس قسـ طب وجراحة العيف ىدى محمد كامؿ السبكي/ د.ػ أ
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة تغريد محمد فرحات/ د.أػ  رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة غادة عمي حسف إبراىيـ/ د.ػ أ
  بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة متفرغأستاذماجدة مصطفي حجاج / د. ػ أ بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ سيير عبد الحميد صالح / د.ػ أ
   فؤاد محمد غريب سيؼ أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةمحمد عالء الديف نوح / د.أػ 
    أستاذ بقسـ اليستولوجياماجدة أحمد منصور  / د.أالمخ واألعصاب  ػ قسـ جراحة ب  عادؿ محمود حنفي أستاذ/ د.ػ أ
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 يف أستاذ بقسـ طب وجراحة العخالد الغنيمي القطب سيد أحمد  /د.ػ أدػ عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ عماد عمى حممي أحمد / د.ػ أ
 العظاـ  أستاذ متفرغ بقسـ جراحةبياء الديف محمد السروي  / د.ػ أاألنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ  محمد قمر الشرنوبي/ د.ػ أ
    طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ  عمى محمد الشافعى / د.ػػػ أالصدرية مراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.ػػ أ
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية عميد  /د.ػػ أ  نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة  حسيف أحمد ندا / د  ػ 
األنؼ واألذف والحنجرة     بقسـ أستاذ مساعد أحمد عبد الحميـ محمد/ دػ ػ جراحة العظاـ  أستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  / د ػ 

   الجراحة العامةمدرس بقسـ ياسر بيجات السيسي  / د ػ  أمراض النساء والتوليد بقسـ ىشاـ صالح الديف محمود مدرس/ ػ  د
     

ثـ " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "  عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر محمود عبد العزيز قورة/ د.واستيؿ الجمسة السيد أ
... مجمس متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ اؿرحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء 

. وىنا سيادتو السادة الحضور بالعاـ اليجري الجديد*
 

: المناقشات العامة

. ػػ تجييزات الجامعة األىمية تمييدا لبدء الدراسة 2. ػػ زيارة المستشار اليندسي لوزير التعميـ العالي 1
 . ػػ إعالف تعييف المعيديف باألقساـ اإلكمينيكية وتأجيمو 4.  ػػػ الكتاب االلكتروني 3

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

 :المصادقات : أوال 
  805/12/8/2021الموضوع رقم 

  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2020/2021 يلمعاـ الجامع" الحادية عشرالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  804/11/7/2021 حتى 722/11/7/2021 والمتضمنة القرارات مف 11/7/2021

: القــــرار 

المصادقة 
: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 

  806/12/8/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/7/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  807/12/8/2021الموضوع رقم 

 والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةلجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 7/7/2021 الموافؽ األحد

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  808/12/8/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
1/8/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  809/12/8/2021الموضوع رقم 

. 1/8/2021 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  810/12/8/2021الموضوع رقم 
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 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي لجنة شئوف التعميـ والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
15/8/2020.   

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  811/12/8/2021الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يـو  مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميزع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
.  15/8/2021الموافؽ 

القــــرار 

. والموافقة عمى ما جاء بالمحضر ... أحيط المجمس عمما
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا
  812/12/8/2021الموضوع رقم 

. ػػػ بشأف فتح الباب لمتسجيؿ في البرنامج المتميز لمفصؿ الصيفي وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  813/12/8/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى قبوؿ األعذار المرضية المتحانات التيـر الثاني لبعض وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
 . 2020/2021لمعاـ الجامعي  طالب الفرقة األولي والثانية والثالث

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ..  عمى النحو التالي قبوؿ األعذار المرضيةالموافقة عمى 
: الفرقة األولي 

عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسـ الطالب ـ 
األوؿ    Msk1/2دينا أيمف طمبة القزعة  1
األوؿ  bloodثروت فوزي حسف الصباغ  2
األوؿ  bloodنورىاف ياسر سامي منصور  3
األوؿ  commu / Msk1/2عيد خاطر السيد الشافعي  4
األوؿ    العاـ الدراسي كامؿعبد الوىاب عمى عبد الوىاب   5
األوؿ  العاـ الدراسي كامؿىشاـ أسامة محمد عبيد  6
األوؿ  الدور الثاني+الفصؿ الدراسي الثانيكريـ محمد عبد العظيـ البرديني  7
األوؿ  حقوؽ اإلنسافأحمد شريؼ زكي عبد المقصود  8
األوؿ    Msk2عبد الرحمف محمد إبراىيـ أبو النصر  9
األوؿ  Msk2كريـ مصطفي عبد المؤمف البكراوي  10
األوؿ  الفصؿ الدراسي الثانييوسؼ ياسر بيومي  11
األوؿ  blood/Msk1شروؽ عبد القوي قابؿ  12
األوؿ    Msk1محمد عماد جعفر  13
األوؿ  bloodأسامة الشحات صالح فرج  14
األوؿ  bloodمحمد رزؽ أحمد بمعة  15
األوؿ  bloodمحمد جماؿ ورداني منصور  16
األوؿ    bloodآالء أحمد فرج السيد أبو شحاط  17
األوؿ  Msk1إسراء السيد إبراىيـ السيد   18
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األوؿ  bloodأحمد خالد أحمد عبد الفتاح الششتاوي  19
األوؿ  bloodأميرة ياسر أيوب عمى غازي  20
األوؿ    bloodجياد السيد سعد الخولي  21
األوؿ  bloodرحمة شريؼ حسيف متولي  22
األوؿ  Msk1ليمي أحمد الشرقاوي  23
األوؿ  bloodعيد توفيؽ أبو منديؿ  24
األوؿ    blood/Msk1حساـ إبراىيـ السيد عثماف  25
األوؿ  bloodندي سعيد عبد العظيـ إبراىيـ  26
األوؿ  العاـ الدراسي كامؿوردة عماد الديف حممي محمد  27
األوؿ  Msk1ياسمينا أسامة عبد الحميد  28

: الفرقة الثانية 
عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسـ الطالب ـ 
األوؿ  Renal modleإبراىيـ عطوه عبد العظيـ عطوه  1
األوؿ    Renal modleأحمد محمد أحمد أحمد شرويد  2
األوؿ  GITإسراء محمد عبد الفتاح الصعيدي  3
األوؿ  Renal modleإسالـ أحمد محمد حسنيف جميؿ  4
األوؿ  Renal modleالشيماء ىشاـ حسف حبسو  5
األوؿ    GITإيمف عبد المنعـ سرحاف حسانيف  6
األوؿ  GITأياد محمد عفيفي العتابي  7
األوؿ  Reproductive moduleأيو نبيؿ محمد الزيات  8
األوؿ  GITسماح ناصر عبد الرازؽ نجـ  9
األوؿ    Reproductive moduleشروؽ خالد أحمد محمد عبد الستار  10
األوؿ  GITعمار أحمد وىبو طايؿ  11
األوؿ  GITعمر خالد محمد شعباف  12
األوؿ  Reproductive moduleغادة أحمد عمى عبد الغني أبو دنيا  13
األوؿ    Renal modleمارتينا مجدي جرجس حنا  14
األوؿ  Reproductive module- Renal modleمحمد خالد محمد عبد العزيز الميثي  15
األوؿ  GITمحمد شريؼ إبراىيـ الحفناوي  16
األوؿ  GITمحمد عبدالرحيـ عبد النبي عبد الرحيـ  17
األوؿ    Reproductive moduleمحمد عزمي عبده عبد المقصود  18
األوؿ  Renal modleمروة محمد عبد العميـ عبد اليادي   19
األوؿ  Renal modleمريـ طارؽ عبد العزيز أبو زيد  20
األوؿ  Reproductive moduleميا فتحي عبد العزيز عمى الدسوقي  21
األوؿ    GITمي أبو المجد العفيفي الرفاعي  22
األوؿ  GITمي أيمف رشاد شريبو  23
ثاني  GITمي ممدوح فوزي عبد الحميد طاحوف  24
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األوؿ  Reproductive moduleنورا نبيؿ محمد القرش  25
األوؿ    GITىاجر عاطؼ عمى عماره  26
األوؿ  GITىاجر عامر متولي عبد اهلل  27
األوؿ  Renal modleكريـ جماؿ محمد عيسوي قمح  28

 
: الفرقة الثالثة 

عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسـ الطالب ـ 
األوؿ  (Psychology)(Oncology)(Invest)إبراىيـ أحمد عبد الحميد فضؿ  1
الثاني  (Psychology)(Oncology)(Invest)إسراء رضا أحمد عبد اهلل الفقي  2
الثالث  (community)(Derma)(Basic)حنيف شوقي حسف محمد الحمو  3
األوؿ  كؿ التيـررواف عبد الحميد محمد قالش  4
الثالث  (Psychology)(Oncology)(Invest)ممدوح مجدي عبد العاؿ زكي  5
األوؿ  (Community)يسريو أحمد محمد عيد  6
الثالث  (Derma)(Basic)نيي مجدي محي الديف طبانو  7

  814/12/8/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ المجنة الممتحنيف لمفرقة الثالثة والخامسة لمعاـ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
.  الطبيعي والتأىيؿ ػػػػ قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية الطبقسـ :  ألقساـ 2020/2021الجامعي 
القــــرار 

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  815/12/8/2021الموضوع رقم 

: ػػػ بشأف الموافقة عمى تظممات الفرقة الثانية عمى النحو التالي وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
الدرجة المديوؿ بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ 
 A 212.00 A 212.50 C.V.S. 0.25يوسؼ محمد السيد محمد خالؼ  1
 C 158.50 C 159.00 C.V.S. 0.5ىند عمى محمد عبد الحميد أبو النصر  2
 A 213.50 A 215.50 C.V.S. 2محمد توفيؽ عبد المنعـ القفؿ  3
 B 192.00 B 192.50 C.V.S. 0.5دينا صالح محمود شياب  4
 B 194.00 B 194.50 C.V.S. 0.5رواف أحمد إبراىيـ عوض  5
 F 140.50 D 143.00 C.V.S. 2.25محمد ميني عبدالرسوؿ راتب بعيزؽ  6
 نقص D 151.00 D 143.00 C.V.S. 7.85أحمد محمد أحمد أبو العز  7
 B 196.00 B 200.50 C.V.S. 4.5مريـ محمد حسيف جابر عمى عيسي  8

B 52.00 A 53.50 NUT 1.5 
 B 190.00 B 191.00 C.V.S. 1سييمو محمد فؤاد عمواف  9

B 125.5 B 126 RES 0.25 
 D 145.00 D 145.50 C.V.S. 0.5حفصو وحيد رشاد حسف  10
 F 142.00 D 142.50 C.V.S. 0.25 أمنية عماد محمود عمى خميؿ  11
 A 209.00 A 212.50 C.V.S. 3.5محمد عبد الوىاب صابر عبد الوىاب  12
 C 110 B 120.5 RES 10.25عمرو محمد عرفو القسط  13
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 A 128.5 A 129 RES 0.25عبد الرحمف صادؽ السيد مبارؾ  14
 A 139.5 A 140 RES 0.5نورىاف زكريا عبد العزيز محمد مرسي  15
 5تكاممي راسي  ناجح 10 راسب  5ياسميف سميماف عبد الستار يوسؼ  16
 B 53.00 NUT 10رؿ عبد الرحمف رمضاف عطية طعيمة  17
 A 139.5 A 140 RES 0.5 محمد عبد الوىاب صابر عبد الوىاب  18
 6.5تكامؿ راسي  ناجح  7.5 راسب 1 سناء نبيؿ عبد العزيز عالـ  19
 B 125  B 125.5 RES 0.25ريياـ رضا إبراىيـ أبو ديب  20
 C 108 C 108.5 RES 0.25عصاـ أشرؼ عصامي البريدي  21
 A 135 C 139.5 RES 4.5ميرىاف أسامو فييـ إبراىيـ منصور  22

A 43.0 A 44.5  1.5البحث العممي 

 B 43.50 B 47.00 NUT 3.5أحمد خالد محمد عبد القادر سالـ  23
 0.5البحث العممي  A 46.5 A 47.0ىنا مصطفي محمد جاب اهلل النجار  24

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  816/12/8/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى األعذار القيرية المتحانات الدور األوؿ لبعض طالب وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
 عمى النحو 2020/2021برنامج الطب والجراحة المتميز لكؿ مف المستوي األوؿ والثاني لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

: التالي 
 عد األعذار المواد المراد تأجيميا المستوي اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػــ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انسحاب مف الفصؿ الدراسي الثاني األوؿ أحمد مرسي حافظ عبد الحميد عوض 1
 الثالث Renal + GIT الثاني محمد أحمد أحمد أبو المعاطي 2
الثاني  Reproductive الثاني أحمد محمد أحمد إسماعيؿ 3
 األوؿ Renal+ Reproductive الثاني إمامة راضي عبد الرحمف 4
األوؿ  GIT الثاني عصا محمد السيد عبد الرازؽ 5
 األوؿ Reproductive +GIT الثاني محمد إبراىيـ عمى محمد عمى  6
 األوؿ GIT الثاني محمد عزت عبد العظيـ 7
 األوؿ Renal الثاني محمد السيد مصطفي نصار 8
 األوؿ Reproductive +GIT الثاني فاطمة أيمف محمد طاىر حافظ 9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  bloodانسحاب مف مديوؿ  األوؿ محمد عادؿ محمد ناجي 10

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  817/12/8/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى االلتماسات المقدـ مف بعض طالب المستوي الخامس وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
: ببرنامج الطب والجراحة التكاممي إلعادة رصد درجاتيـ  عمى النحو التالي 

الدرجة الكمية لممادة المادة اسـ ـ 
بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ 

 25 24.5طب األسرة روضة عادؿ محمود صقر  1
 18 17 (القمب)الباطنة عمر محمد الصباغ  2
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القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

:  موضوعات شئون هيئة التدريس:رابعا
  818/12/8/2021الموضوع رقم 

األستاذ محمد أشرؼ عمى عبد الحميد بمبع / رئيس قسـ الجراحة العامة ػػ بشأف الموافقة عمى تعييف د/ د.عرض خطاب أ
المساعد بالقسـ لشغؿ وظيفة أستاذ الجراحة العامة تخصص دقيؽ جراحة األوراـ حيث أنو ممتـز في سموكو وعممة منذ تعيينو 

. أستاذ مساعد بالقسـ 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 
  819/12/8/2021الموضوع رقم 

األستاذ المتفرغ أحمد سعيد ذو الفقار /د.رئيس قسـ التشريح واألجنة ػػ بشأف الموافقة عمى تجديد انتداب أ/د.عرض خطاب أ
. 2021/2022بالقسـ لجامعة مصر لمعمـو والتكنولوجيا يوماف أسبوعيا لمتدريس لطمبة مرحمة البكالوريوس لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  820/12/8/2021الموضوع رقم 

/ لمدكتورة االنتداب الكمي  عمى25/7/2021موافقة مجمس القسـ بتاريخ رئيس قسـ الفسيولوجيا ػػ بشأف / د.عرض خطاب أ
األستاذ المساعد بالقسـ لمعمؿ منسقا برنامج الطب والجراحة جامعة المنصورة الجديدة اعتبارا مف سوزي فايز كامؿ عويضة 

1/9/2021 .
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  821/12/8/2021الموضوع رقم 

 المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة ػ بشأف قبوؿ التماس واستثنائي رامي ربيع مميجي مصطفي/ عرض االلتماس المقدـ مف د
مف شرط موني مدرس لمدة عاـ بالكمية والموافقة عمى منحي أجازة لمدة عاـ إلجراء دراسات ما بعد الدكتوراه وذلؾ تقديرا لظروفي 

. الخاصة التي لـ تمكني مف الترقية لدرجة مدرس بالرغـ مف حصولي عمى درجة الدكتوراه مف فترة ما يقرب مف ثالث سنوات 
القــــرار 

. يؤجؿ لحيف رد قسـ الجراحة العامة 
 

  822/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الطب الشرعي والسمـو ريياـ حسف محمد الفرعوني / دالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .اإلكمينيكية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  823/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية إيماف رجب عبده سميمة / دالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  824/12/8/2021الموضوع رقم 

المعيد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية لشغؿ أحمد عادؿ زكريا / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
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  825/12/8/2021الموضوع رقم 

المعيد بقسـ التوليد وأمراض النساء أحمد صبري فؤاد الحامولي / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  826/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ األمراض شيماء السعيد رضواف الشيف / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الجمدية والتناسمية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  827/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ طب األسرة ىبو عمى رحيـ الغمباف / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  828/12/8/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  األستاذ بقسـ طب األسرة بالكميةمحمد محمود القط / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة أـ القرى بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  829/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ طب األسرة بالكميةمختار محفوظ شتمو / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة أـ القرى بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  830/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ الميكروبيولوجيا بالكميةإيماف حسني سالـ / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .12/8/2021لمدة عاـ ثاني بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  831/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ الميكروبيولوجيا بالكميةنيمة عبد الوىاب مميؾ / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ سادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  832/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ التخدير بالكميةأيمف عبد المقصود رياف / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .7/9/2021لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  833/12/8/2021الموضوع رقم 
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لمدة  األستاذ المساعد بقسـ التخدير بالكميةأحمد عمى عبد العزيز / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .9/9/2021عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بدولة الكويت اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  834/12/8/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  األستاذ بقسـ التخدير بالكميةمنتصر صالح أبو القاسـ / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .28/7/2021تاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  835/12/8/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  المدرس بقسـ طب األسرة بالكميةصفا حمدي القمش / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة أـ القرى بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  836/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية محمد سيد محمد الغرباوي / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .15/9/2021لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  837/12/8/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  المدرس بقسـ الكيمياء الحيوية بالكميةرانيا جماؿ صابر / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بدولة إنجمترا اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  838/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة المخ محمد مرسي مصطفي المشد / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .19/9/2021لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  واألعصاب بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  839/12/8/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  المدرس بقسـ الجراحة العامة بالكميةمحمد نرنو شاكر / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .15/7/2021ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  840/12/8/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكميةأحمد حمدي الشافعي / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .3/6/2021لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  841/12/8/2021الموضوع رقم 
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لمدة عاـ  المدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكميةنجوي جاد محمد جاد / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021تاسع بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  842/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ شريؼ محمد القشطي / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .8/8/2021لمدة عاـ رابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  843/12/8/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ التوليد وأمراض النساء بالكميةأحمد محمد زكي نوفؿ / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/11/2021لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  844/12/8/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ التخدير بالكميةعبير مصطفي كامؿ عبد الفتاح / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .15/8/2021لمدة عاـ استثنائي ثاني عشر بعد انتياء العاـ العاشر بدوف مرتب لمعمؿ بكندا اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  845/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ األنسجة وبيولوجيا بالكميةغادة حسف الصيفي / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  846/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ األنسجة وبيولوجيا بالكميةحناف سعيد سميـ / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  847/12/8/2021الموضوع رقم 

لمدة  األستاذ بقسـ األنسجة وبيولوجيا بالكميةعبير محمد شادي / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  848/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا بالكميةشريف فؤاد طو يونس / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بأمريكا اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  849/12/8/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية بالكميةوائؿ ياسيف خضير / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .8/6/2021لمدة عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بألمانيا اعتبارا مف 
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 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  850/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر بالكميةعمرو محمد عالمة / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  851/12/8/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية محمد أحمد حموة / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .6/8/2021لمدة عاـ رابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  852/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ الجراحة العامة بالكميةأحمد سعيد المالح / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .8/7/2021لمدة عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بايرلندا جامعة سنت فينست اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  853/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بالكميةأحمد محمد البارة / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/5/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  854/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكميةحسف سعيد عثماف / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/12/2021لمدة عاـ سادس بدوف مرتب لمعمؿ بدولة األمارات العربية المتحدة اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  855/12/8/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية وفاء محمود رضواف / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .18/9/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  856/12/8/2021الموضوع رقم 

لمدة  المدرس بقسـ الباثولوجيا بالكميةوساـ صبحي عبد المحسف / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .30/8/2021عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بانجمترا اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  857/12/8/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية نيمة فكري عثماف / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .18/9/2021لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
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  858/12/8/2021الموضوع رقم 

محمد حممي إبراىيـ / د. أ5/6/2021 حتى 1/3/2021مف النظر في احتساب المدة  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
األستاذ المتفرغ بقسـ التخدير بالكمية أجازة خاصة بدوف مرتب وذلؾ إلنياء متعمقات الزوجة بالخارج والصعوبات في سيؼ الديف 

. حجز الطيراف 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 

  859/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ جراحة أحمد مجدي عبد الحميـ / الطبيبالنظر في إنياء خدمة  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . التاريخ التالي النتياء األجازة مرافقة الزوجة بدولة النمسا21/1/2021 عف العمؿ اعتبارا مف المسالؾ البولية النقطاعو

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

: موضوعات العالقات الثقافية : خامسا 
  860/12/8/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد عمرو عبد المرضي عمى قنديؿ/  دالموافقة عمى سفر ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 في الفترة مف بوزناف ببولندا لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحة مناظير ومفاصؿ الكتؼبقسـ جراحة العظاـ بالكمية إلى 

.  حيث يوجد لسيادتو بحثيف مقبوليف بالمؤتمر عمى نفقة الجامعة 2021 سبتمبر18 حتى 15
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  861/12/8/2021الموضوع رقم 

 المدرس المساعد بقسـ ىاجر صالح أبو النجا/  دالموافقة عمى سفر ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية وعضو البعثة الخارجية لمحصوؿ عمي درجة الدكتوراه مف المممكة المتحدة عمي نفقة اإلدارة العامة 

.  لمدة أربع سنوات 2021 أكتوبر 4لمبعثات اعتبارا مف 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  862/12/8/2021الموضوع رقم 

المدرس ندا مصطفي حسف شكري / الطبيبةالموافقة عمى مد بقاء  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 لمدة عاـ رابع بالخارج اعتبارا مف وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ بجامعة برمنجياـ بإنجمتراالمساعد بقسـ التخدير بالكمية 

 . نفقتيا الخاصة عمى 9/7/2021
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  863/12/8/2021الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ طاىر عبد الستار محمود عيد / د.الموافقة عمى ترشيح أ ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 2021 أغسطس 28 حتى 26جراحة العظاـ لحضور مؤتمر الجمعية المصرية  لمناظير جراحة العظاـ بالقاىرة في الفترة مف 

. عمى نفقة الجامعة حيث أف سيادتو سيكوف رئيس احدي جمسات المؤتمر 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  864/12/8/2021الموضوع رقم 

اعتماد المركز الرئيسي لجامعة العمـو والتكنولوجيا اليمنية في مدينة  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. عدف بدال مف صنعاء 
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القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  865/12/8/2021الموضوع رقم 

احتياجات الكمية مف البعثات الدراسية عمى أف تشمؿ بيانات تفصيمية  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 حتى يمكف إدراج 2021 أغسطس 19وذلؾ في موعد أقصاه  (التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة لكؿ نوع إيفاد)عف 

. احتياجاتكـ ضمف إعالف البعثات الموحد المزمع اإلعالف عنو في الربع الثالث مف العاـ الجاري 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  866/12/8/2021الموضوع رقم 

 المدرس محمد كماؿ محمد مسرجة/ الطبيبالموافقة عمى إنياء بعثة  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ بجامعة جنوب كاليفورنيا بأمريكا وذلؾ بعد عودة الطبيب إلى 

 وذلؾ حقؽ الغرض الموفد ألجمو وىو جمع المادة العممية 1/8/2021 واستالمو العمؿ بتاريخ 22/7/2021أرض الوطف بتاريخ 
بياء الديف السروي األستاذ بالقسـ والمشرؼ الرئيسي عمى الرسالة والذي / د.الخاصة برسالة الدكتوراه وكذلؾ الكتاب الوارد مف أ

. يفيد بأف الطبيب قد قارب عمى االنتياء مف الرسالة وال يحتاج إلى المد فترة أخري بالداخؿ وعمى ذلؾ يتـ إنياء البعثة 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  867/12/8/2021الموضوع رقم 

تعديؿ المادة التاسعة في مذكرة التفاىـ بيف المستشفيات الجامعية  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
دراج فترة مذكرة التفاىـ في شكؿ مواد بدؿ مف بنود  . بجامعة المنوفية والمستشفيات الجامعية البوروندية وا 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

 : موضوعات البحوث العلمية : سادسا
  868/12/8/2021الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديؿ  (23)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه (13)
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  869/12/8/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التاليػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ
 5 أستاذ مساعد اليستولوجيا ىالة محمد السيد الحاروف/ د 1
 8مدرس اليستولوجيا داليا عبد الرازؽ محمود نوية / د 2
 2مدرس  اليستولوجيا منى عبد المولي محمد سميماف /د 3
 2أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية عماد محمد عيد / د 4
 5مدرس الميكروبيولوجيا الطبية رشا جالؿ مصطفي عبد النبي / د 5

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  870/12/8/2021الموضوع رقم 
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 الموافقة عمى تسجيؿ األفكار البحثية العممية المقدمة مف أعضاء ىيئة ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
: التدريس عمى النحو التالي

 عدد األبحاث الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ
 1مدرس جراحة المسالؾ البولية خالد أحمد محمد السيد / د 1
 1أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ داليا صالح عبد العزيز سيؼ / د 2
 3مدرس الكيمياء الحيوية الطبية مروة محمد إبراىيـ محمد خميؿ / د 3

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  871/12/8/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيؿ األبحاث العممية الخاصة بطالب الدراسات العميا ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 :عمى النحو التالي  (الماجستير ػػػ الدكتوراه)لدرجتي 
 موافقة مجمس القسـ الدرجة التخصص االسػػػػػـ ـ
 27/7/2021 دكتوراه الجراحة العامة أحمد إبراىيـ محمد زويد/ ط 1
 4/7/2021دكتوراه جراحة القمب والصدر محمد إبراىيـ محمد بحيري /ط 2
 27/6/2021دكتوراه جراحة المخ واألعصاب محمد أحمد عبدالمطيؼ محمد سالـ /ط 3
 6/7/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سمر سعيد شعباف أبو حجازي /ط 4
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ مصطفي عبد الفتاح سعد الشافعي /ط 5
 27/6/2021ماجستير األشعة التشخيصية دينا متولي محمود برسيـ  /ط 6
 6/7/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية بسمة فتحي السواح /ط 7
 6/7/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ضحي محمد عمى النجار / ط 8
 6/7/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إيماف عصاـ محمد عبده / ط 9
 27/6/2021ماجستير الجراحة العامة  سمر سعودي محمود أبو نوارج /ط 10
 27/6/2021ماجستير الجراحة العامة  أسماء أشرؼ صابر شريؼ /ط 11
 4/7/2021دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية أسماء عبد الكريـ محمد قناوي / ط 12
 27/6/2021ماجستير طب وجراحة العيف منار محمد أميف صبيح /ط 13
 6/7/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية نيرة سعد عطية أحمد / ط 14
 4/5/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ىدي عبد اهلل أحمد بسيوني /ط 15
 3/1/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية كريـ محمد جماؿ عبد السميع /ط 16
 27/7/2021دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية أميرة سامي محمد المغربي /ط 17
 28/7/2021ماجستير التشريح وعمـ األجنة نورىاف عبد الظاىر ببيرس / ط 18
 25/7/2021دكتوراه الجراحة العامة محمد فوزي طنطاوي / ط 19
 25/7/2021دكتوراه أمراض الباطنة العامة السيد غنيمي محروس إسماعيؿ / ط 20
 27/7/2021ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة آالء مصطفي محمد عبد الغفار /ط 21
 25/7/2021دكتوراه طب وجراحة العيف أحمد محمد فوزي عبد السالـ / ط 22
 27/6/2021ماجستير طب وجراحة العيف محمد عاطؼ أحمد إبراىيـ  / ط 23
 25/7/2021دكتوراه أمراض الباطنة العامة سماح حامد محمد إبراىيـ / ط 24
 20/6/2021ماجستير طب األسرة شيماء محمد أحمد عمار /ط 25
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 29/6/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء شيماء سعد رزؽ عيسي /ط 26
 25/7/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة منى رفعت محمد والي / ط 27
 1/8/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية أسماء السيد سميماف البمتاجي / ط 28
 1/8/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية كريـ محمد زكي السيد /ط 29
 6/7/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سارة صبري حسيف جعفر /ط 30
 26/4/2021دكتوراه الفسيولوجيا الطبية الزىراء أحمد محمود فرج شريؼ /ط 31
 28/7/2021دكتوراه األشعة التشخيصية بالؿ سعيد حفني إبراىيـ سمطاف /ط 32
 25/7/2021ماجستير طب وجراحة العيف أيمف غنيمي عبد المقصود /ط 33
 28/7/2021ماجستير األشعة التشخيصية عادؿ ماىر عبد اهلل يوسؼ الغناـ /ط 34
 29/7/2021ماجستير التخدير والعناية المركزة  ىند عادؿ محمد عكاشة /ط 35
 1/8/2021ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية أية جابر إبراىيـ كشؾ /ط 36
 28/7/2021ماجستير األشعة التشخيصية حساـ السيد محمد عزاز /ط 37
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ ىدير يحي خميؿ عالمة /ط 38
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ أحمد سعيد محمد عبد الرحمف /ط 39
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ إيماف عبد ربو يوسؼ /ط 40
 25/7/2021ماجستير طب الحاالت الحرجة ىدير حسيف محمود غنيـ / ط 41
 4/7/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية عمى أبوبكر السيد أحمد عبدالرحمف /ط 42
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ عمياء سامي شعت / ط 43
 1/8/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمود سامي عبد اهلل سميـ / ط 44
 6/7/2021دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ ىيثـ شاكر أحمد رزؽ /ط 45
 25/7/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة بسمة عبد الكريـ طير البر /ط 46
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ أحمد جالؿ السعدني /ط 47
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ محمد رضا عبد السالـ إبراىيـ / ط 48
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ محمد زكريا السعيد محمد / ط 49
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ أحمد عبد الفتاح قطب محمد قاسـ / ط 50
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ مراـ صالح محمد مصطفي /ط 51
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ فوزية محمد حسف عبد القادر / ط 52
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ أحمد عبد الرحمف عمى الطنوبي /ط 53
 1/8/2021ماجستير طب األطفاؿ مروي شعباف إسماعيؿ أبو سيؼ /ط 54

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  872/12/8/2021الموضوع رقم 

: ػ بشأف الموافقة عمي ترشيح كؿ مف وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 األستاذ بقسـ طب األطفاؿ عمى محمد إبراىيـ الشافعي/ د.ػػػ أ1 
  األستاذ المساعد بقسـ طب األسرة جوي نشأت حجازي/ ػػػ  د2 

.  لمحصوؿ عمي مكافأة النشر العممي 
القــــرار 
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. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات الدراسات العليا : سابعا 
  873/12/8/2021الموضوع رقم 

: ػ بشأف إحاطة المجمس عمماوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
ػػػ التقارير السنوية لمرسائؿ العممية 1 
ػػػ المؤتمرات والندوات وورش العمؿ بالداخؿ والخارج 2 

:  أوال بالداخؿ
 ػػػ األولوية في الحضور   ػػػ عدد مرات الحضور في العاـ الواحد 
 ػػػ المبمغ المتاح مف الجامعة  ػػػ في حالة الحضور كمستمع فقط 

 ػػػ ترشيح وفد لحضور المؤتمر بالداخؿ ػػػ في حالة ترشيح عضو ىيئة تدريس لمؤتمر واحد فقط بالعاـ المالي الواحد 
:  ثانيا بالخارج

 ػػػ رسـ االشتراؾ الموضح بنشرة المؤتمر  
:  ػػػ تكاليؼ السفر وفقا لمفئات التالية

ػػ شرؽ وجنوب أسيا ػػػ األمريكتيف ػػػ استراليا ػػ جنوب أفريقيا 1
ػػ الدوؿ األوروبية وباقي دوؿ العالـ 2
ػػ الدوؿ العربية 3
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  874/12/8/2021الموضوع رقم 

دور أكتوبر  (دبمـو ػػػ ماجستير ػػػ دكتوراه)ػ بشأف تحديد مواعيد امتحانات وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 . 21/11/2021 والجزء الثاني يبدأ في 24/10/2021 سوؼ يتـ تحديد امتحانات الجزء األوؿ تبدأ في 2021

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  875/12/8/2021الموضوع رقم 

دبمـو ػػػ ماجستير ػػػ )ػ بشأف الموافقة عمى قبوؿ جميع الطالب المتقدميف لمقيد وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 . 2021دور أكتوبر  (دكتوراه

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  876/12/8/2021الموضوع رقم 

درجة  (3)عف دخوؿ امتحاف لعدد  قبوؿ االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. 2021الدكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية دور ابريؿ 

القــــرار 

  ويرفع لمجامعة: ...  ليـ عمى النحو التاليالموافقة عمى قبوؿ االعتذار

أحمد محمد الياللي مصطفي عممي   / ػػػ ط1 
ػػػ قدري محمد السعداوي غانـ   عممي وشفوي والمقرر االختياري 2
ػػػ ريموف صالح عدلي   عممي وشفوي والمقرر االختياري 3

  877/12/8/2021الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (26) لعدد مد فترة الدراسة الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ػ بشأف/ د.مذكرة أ
 تخصصات مختمفة 

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

محمود مصطفي كامؿ حسف  دبمـو طب المناطؽ الحارة وصحتيا   /ػ ط1
أمينة عاطؼ مرسي بركات   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط2
رشا شوقي السيد محمد سميماف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط3
كماؿ جاد إبراىيـ مقار   دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط4
أسماء عفيفي عبد الشافي شاىيف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   /ػ ط5
فاطمة الزىراء مرسي حمد اهلل إبراىيـ ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط6 
ريياـ عبد السالـ الكومي   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط7
ىند سعيد محمد عمي   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط8
بسمة عبد المطيؼ الحباؾ   ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط9

نرميف فتحي رياض الشرقاوي  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط10
محمود أحمد كماؿ أحمد   ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط11
مصطفي حافظ محمد حافظ  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط12
أشرؼ عبد الحميد عبد الوىاب   ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط13
زينب عالء الديف الخطيب  ماجستير طب األسرة  /ػ ط14
أحمد بدوي رشاد بدوي    ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط15
سمر سعيد شعباف أبو حجازي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط16
رنا نزيو فتحي الدسوقي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط17
محمد سالـ عبد العزيز المرسي  دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط18
محمد حسني محمد الشمبي  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط19
بوال عادؿ ألفي حكيـ   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط20
آيو مجدي عبد الخالؽ عالـ  ماجستير الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ  /ػ ط21
مني محمد عبد المنعـ قاسـ  دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط22
بسمة منيب حممي محمود  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط23
وليد السعيد السعيد محمد خميؿ  دبمـو الجراحة العامة  /ػ ط24
  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف ػ ىالة جماؿ محمود ىيكؿ 25
  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ػ دعاء عبد المتعاؿ محمد الحامولي26

  878/12/8/2021الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (26) لعدد إيقاؼ القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

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

   لظروؼ خاصة1/4/2020لمدة عاميف مف دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية ىاجر صالح عمي أبو النجا / ػػ ط1
   لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مف منو عبد المنعـ عبد المنصؼ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػػ ط2
   لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاميف مف دكتوراه طب وجراحة العيف  أمنية صالح الديف عبد الفتاح / ػػ ط3
   بأثر رجعي1/4/2016لمدة عاـ مف دبموـ التخدير والعناية المركزة أحمد محمد محمدي غانـ  / ػػ ط4
   بأثر رجعي1/10/2016لمدة ثالث أعواـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية مروة حسيف عبد الرحمف / ػػ ط5
    لظروؼ خاصة1/4/2018لمدة عاميف مف دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ مينا صفوت زكي  / ػػ ط6
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      لظروؼ خاصة1/10/2021لمدة عاـ مفدكتوراه أمراض الباطنة العامة أحمد محمد محمد عويضة  / ػػ ط7
    لظروؼ خاصة1/10/2019لمدة عاميف مفدكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية أسماء شعباف أبو اليزيد   / ػػ ط8
      لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفدكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ حسف سعيد شعباف حسيف  / ػػ ط9

    بأثر رجعي1/10/2017لمدة عاميف مفماجستير طب وجراحة العيف محمد عاطؼ أحمد إبراىيـ  / ػػ ط10
    بأثر رجعي1/10/2011أعواـ مف6لمدة ماجستير طب وجراحة العيف أيمف غنيمي عبد المقصود   / ػػ ط11
   بأثر رجعي1/4/2016لمدة عاميف مفماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية عمي أبو بكر السيد أحمد  / ػػ ط12
     بأثر رجعي 1/4/2020لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية آيو فتحي الفرارجي  / ػػ ط13
    بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاميف مفماجستير طب المناطؽ الحارة مصطفي محمد السيد اسماعيؿ  / ػػ ط14
  لظروؼ خاصة1/10/2016لمدة عاـ مفماجستير األمراض الصدرية والتدرف أحمد نشأت محمد عبد الخالؽ / ػػ ط15
    بأثر رجعي1/10/2015لمدة عاميف مفماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية منصور محمود أبو زيد  / ػػ ط16
    بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مفماجستير التوليد وأمراض النساء أميمي ميشيؿ فيمي   / ػػ ط17
       لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفماجستير جراحة العظاـ خالد محمد محمد عمي  / ػػ ط18
      بأثر رجعي1/4/2020لمدة عاـ مفأمراض الباطنة العامة مصطفي رجب حسف البمتاجي ماجستير/ ػػ ط19
      بأثر رجعي1/4/2015لمدة عاـ مفدبمـو طب وجراحة العيف عبد اهلل عبد الحميـ عبد اهلل عوض  / ػػ ط20
    بأثر رجعي 1/4/2019لمدة عاـ مفدبمـو أمراض الباطنة العامة مرتضي محمد عبد الرازؽ مصطفي  / ػػ ط21
       بأثر رجعي1/4/2018لمدة عاـ مفدبمـو جراحة العظاـ عمرو سعيد مبروؾ إبراىيـ   / ػػ ط22
     بأثر رجعي 1/4/2016لمدة عاميف مفدبمـو جراحة العظاـ حساـ حسف أحمد عبد اليادي   / ػػ ط23
    بأثر رجعي 1/10/2020لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية رانيا محمود أحمد حمودة  / ػػ ط24
    بأثر رجعي 1/10/2013لمدة عاميف مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية شيماء فوزي حممي مجاىد  / ػػ ط25
     لظروؼ خاصة 1/4/2021لمدة عاـ مفماجستير التوليد وأمراض النساء ابتساـ مسعود عماد محمد / ػػ ط26

  879/12/8/2021الموضوع رقم 

 تخصصات مختمفة ماجستير رسالة  (2)لعدد  نقؿ القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ...  عمى النحو التالي نقؿ القيد الموافقة عمى
 مف طب بنيا إلى كمية طب المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األمراض الجمدية والتناسميةمحمد قاسـ عبد الغني  / ػ ط1
  مف طب بنيا إلى كمية طب المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمراض الجمدية والتناسميةىديؿ عادؿ الكالبي  / ػ ط2

  880/12/8/2021الموضوع رقم 

 تخصصات مختمفة ماجستير رسالة  (3)لعدد  إلغاء القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة عمي إلغاء القيد عمي النحو التالي

 . جراحة التجميؿ والحروؽ   لتجاوز المدة القانونية دكتوراهىشاـ محمد صبحي مصطفي / ػػػ ط1
 . ماجستير الجراحة العامة   بناء عمي طمبوأحمد السيد الورداني   / ػػػ ط2
 . ماجستير جراحة العظاـ    لتعديؿ النيابةمحمد أحمد سعيد أحمد عامر  / ػػػ ط3

  881/12/8/2021الموضوع رقم 

درجة ماجستير ودكتوراه  (8)لعدد  الموافقة عمى تعديؿ لجنة اإلشراؼ ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التاليتعديؿ لجنة اإلشراؼالموافقة عمى 
 رفيدة جعفر محمد عبد الرسوؿ  دكتوراه األشعة التشخيصية/ ػ ط1
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. (لمسفر لمخارج) أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية  أشرؼ أنس زيتوف/ د.برفع اسـ أ
 محمود عصاـ عبد القادر أحمد  ماجستير طب األطفاؿ/ ػ ط2

: برفع اسـ كؿ مف
. (لمسفر لمخارج) أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  محمد سعيد المكاوي/     د
. (لمسفر لمخارج) مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية   باسـ عبد الفتاح الجزار/     د

ضافة اسـ د   مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  عمياء عيدي عبد العزيز/ وا 
 نيمة محروس عبد النبي الصباغ  دكتوراه طب األطفاؿ/ ػ ط3

 . مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية ىبو محمد صبحي الزفزاؼ / بإضافة اسـ د
 بسمة مجدي عبد الفتاح محمد معروؼ ماجستير طب األطفاؿ/ ػ ط4

 .مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية أماني أحمد البنا  / بإضافة اسـ د
 جاكميف يحيي أبو زيد الشربيني  ماجستير طب األطفاؿ/ ػ ط5

   أستاذ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  سالـ دراز/ د.برفع اسـ  أ
ضافة اسـ كؿ مف : وا 

   أستاذ بقسـ طب األطفاؿ بالكميةغادة محمد المشد/ د.أ
  زميؿ بقسـ طب األطفاؿ بالكميةىبو بدوي عبد السالـ/   د
  مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكميةزينب صبري أبو زنو/   د
 زينب سعيد مصطفي عابديف  دكتوراه طب األطفاؿ/ ػ ط6

 .مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية زينب صبري أبو زنو / بإضافة اسـ د
 آيو عبد الرازؽ السيد أبو حجازي  دكتوراه طب األطفاؿ/ ػ ط7

 .مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية ىبو محمد صبحي الزفزاؼ / بإضافة اسـ د
 أحمد حسيف شحاتو السبكي  دكتوراه األشعة التشخيصية/ ػ ط8

 .(لمسفر لمخارج) أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية  أشرؼ أنس زيتوف/ د.برفع اسـ  أ
ضافة اسـ كؿ مف : وا 

  أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بالكميةشيماء عبد الحميد حسانيف/   د
  882/12/8/2021الموضوع رقم 

درجة ماجستير ودكتوراه  (2)لعدد  موضوع الرسالة الموافقة عمى تعديؿ ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة  ..  ليـ عمى النحو التاليتعديؿ موضوع الرسالةالموافقة عمى 
 

 جاكميف يحيي أبو زيد الشربيني  ماجستير طب األطفاؿ    تعديال جوىريا/ ػ ط1
وذلؾ .... في تطور مسار االصابة بالتياب الكمي الحاد في األطفاؿ( ( MicroRNAs (miR-494) دور :موضوع الرسالة 

 .بناءا عمى طمب المشرؼ 
 زينب سعيد مصطفي عابديف  دكتوراه طب األطفاؿ    تعديال جوىريا/ ػ ط2

وذلؾ بناءا ....  في األطفاؿ قصار القامة 1 دراسة ىرموف الجيريميف وعامؿ األنسوليف المشابو ليرموف النموػػػ:موضوع الرسالة 
. عمى طمب المشرؼ 

  883/12/8/2021الموضوع رقم 
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رسالة ( 59) لعدد تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلؾ بعد قبوؿ النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 شيماء سعد رزؽ عيسي   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ػ ط1

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستحامد السيد المقوة    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستنبيو إبراىيـ الخولي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستعالء مسعود جمعو   / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستمحمد البكؿ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أميمي ميشيؿ فيمي   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ػ ط2

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد سالمة جاد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستعالء الديف فتح اهلل الحمبي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد اهلل رزؽ   / د.ػ أ
  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوطةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستمؤمف كامؿ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد سعيد محمد    ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط3

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعبد الحميد صالح اليمشري  / د.ػ أ
 إيماف عبد ربو يوسؼ   ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط4

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد عبد الرحمف الحاوي  / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستناىد محمد حبمص    / د.ػ أ
 
 
 مراـ صالح محمد مصطفي  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط5

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفاؿ  اذ مساعد بقسـأستوائؿ عباس بحبح    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعبد الحميد صالح اليمشري  / د.ػ أ
 حسيف سعيد خطاب   ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط6

   :المجنة 



  15/8/2021 األحد الموافؽ المنعقدة يـو 2020/2021 لمعاـ الجامعي"ر الثانية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 29/8/2021والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعبد الحميد صالح اليمشري  / د.ػ أ
 مروي شعباف إسماعيؿ أبو سيؼ  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط7

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستيحيي محمد وىبو    / د.ػ أ
 محمد رضا عبد السالـ إبراىيـ  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط8

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستيحيي محمد وىبو    / د.ػ أ
 فوزية محمد حسف عبد القادر  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط9

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستدعاء رفاعي سميماف   / د.ػ أ

 أحمد عبد الرحيـ عمى الطنوبي  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط10
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسيير السيد أبو العالـ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبمعيد الكبد القومي طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستنرميف محمد العدوي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ىدير يحيي عالمة   ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط11

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستحامد محمد الشرقاوي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد جالؿ السعدني   ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط12

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستعال جالؿ عمى بحيري   / د.ػ أ



  15/8/2021 األحد الموافؽ المنعقدة يـو 2020/2021 لمعاـ الجامعي"ر الثانية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 29/8/2021والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ 
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 أحمد عبد الفتاح قطب محمد  ماجستير طب األطفاؿ / ػ ط13
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستميا عاطؼ توفيؽ    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسيير السيد أبو العال   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستحامد محمد الشرقاوي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسماء السيد سميماف البمتاجي  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط14

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسـأستوليد عبده إبراىيـ    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسـأستنفيف إبراىيـ سامي    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد العاؿ ىندية   / د.ػ أ

 كريـ محمد جماؿ عبد السميع  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط15
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
 بمعيد القمب القومي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ أمراضأستأحمد حسانيف    / د.ػ أ

 كريـ محمد زكي السيد   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط16
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستنجالء فييـ أحمد    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستسامية محمود عبد العزيز   / د.ػ أ

 محمود سامي عبد اهلل سميـ  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط17
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسـأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستمحمد عبد العاؿ ىندية   / د.ػ أ

 عمى أبو بكر السيد أحمد  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ػ ط18
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ ورئيس قسـأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسـأستمحمود كامؿ أحمد    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستأيمف محمد السعيد    / د.ػ أ

 أحمد محمد فوزي عبد السالـ  دكتوراه طب وجراحة العيف / ػ ط19
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستمصطفي كماؿ نصار   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستفريد محمد وجدي     / د.ػ أ
 المنصورة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستأحمد سامي الوىيدي   / د.ػ أ
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 محمد عاطؼ أحمد إبراىيـ  ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط20
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستخالد الغنيمي سيد أحمد   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ ورئيس قسـأستىدي محمد السبكي   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستطارؽ توفيؽ سميماف   / د.ػ أ

 منار محمد أميف صبيح   ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط21
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستصابر حامد السيد    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستىشاـ محمد المزار    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستأيمف عبد السالـ    / د.ػ أ

 أيمف غنيمي عبد المقصود  ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط22
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستخالد الغنيمي سيد أحمد   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ بقسـأستعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ ورئيس قسـأستحمدي الجزار    / د.ػ أ

 سماح حامد محمد إبراىيـ  دكتوراه أمراض الباطنة العامة / ػ ط23
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستحسف عبد اليادي أحمد    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستمحمود محمد عمارة    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستسعيد سيد أحمد خميس    / د.ػ أ
 الزقازيػػػػؽ ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستسالـ عمى السيد الديب    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 منى رفعت محمد والي   ماجستير أمراض الباطنة العامة / ػ ط24

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستعماد محمد الشبيني    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستمحمد حسف أبو زيد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 

 بسمة عبد الكريـ طير البر  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ػ ط25
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستعماد محمد الشبيني    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستمحمد حسف أبو زيد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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25 

 
 

 آية فتحي الفرارجي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط26
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي     / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح    / د.ػ أ

 سارة صبري حسيف جعفر  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط27
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد الفتاح سميط    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػر ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستنيره حسف مفتاح     / د.ػ أ

 نيرة سعد عطية أحمد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط28
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا     / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد الشامي    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح    / د.ػ أ

 سمر سعيد شعباف أبو حجازي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط29
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد الفتاح سميط    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػر ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستنيره حسف مفتاح     / د.ػ أ

 ضحي بكر محمد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط30
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي     / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح    / د.ػ أ

 ىدي عبد اهلل أحمد بسيوني  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط31
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد الشامي    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستشيريف حسني عبد الرحمف    / د.ػ أ

 رنا جماؿ أميف عبد المجيد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط32
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا     / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد شعباف ىويدي    / د.ػ أ

 حسناء محمد صالح ناصؼ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط33
   :المجنة 



  15/8/2021 األحد الموافؽ المنعقدة يـو 2020/2021 لمعاـ الجامعي"ر الثانية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 29/8/2021والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ 
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 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا     / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد الشامي    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستشيريف حسني عبد الرحمف    / د.ػ أ

 أمينة محمد عياد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط34
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح    / د.ػ أ

 محمد فوزي طنطاوي   دكتوراه طب الطوارئ/ ػ ط35
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستمحمود عمى سميماف   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػة ةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ ورئيس قسـأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ
 األزىر ةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية والمركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد محمد الفقي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد إبراىيـ محمد زويد   دكتوراه الجراحة العامة/ ػ ط36

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػة ةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستمحمود عبد المطيؼ بيراـ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستمحمد صبري عمار   / د.ػ أ
 المنصورة ةعجاـبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستأحمد عبد الرؤوؼ الشرقاوي  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 آثار فكري عبد المجيد الشيف  دكتوراه طب الطوارئ/ ػ ط37

    :المجنة 
 المنوفيػػػػػة ةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستعبد العزيز عباس تعمب   / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب  اذ طب الحاالت الحرجةأستحساـ موافي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 

 ىند عادؿ محمد عكاشة   ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ/ ػ ط38
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنجوي محمد ضحي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستياسر إبراىيـ فتحي    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ محمد معروؼ   / د.ػ أ

 ىدير حسيف محمود غنيـ  ماجستير طب الحاالت الحرجة/ ػ ط39
    :المجنة 
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 المنوفيػػػػػة ةعجاـالتخدير والعنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أحمد   عبد الرحمف / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستياسر إبراىيـ فتحي    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عمى عبد الحميد الضبع  / د.ػ أ

 عادؿ ماىر عبد اهلل يوسؼ  ماجستير األشعة التشخيصية/ ػ ط40
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستزينب عبد العزيز عمى   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستشيماء عبد الحميد حسيف   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ بقسـأستمدحت محمود رفعت   / د.ػ أ

 بالؿ سعيد حفني إبراىيـ   دكتوراه األشعة التشخيصية/ ػ ط41
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد العزيز معالي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ
 الزقازيػػػػؽ ةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد صبري راغب    / د.ػ أ

 أميرة سامي محمد المغربي  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ػ ط42
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإيناس سعيد عيس    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستميا عبد الرافع البسيوني   / د.ػ أ
 القاىػػػػػػػػػػػرة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستصفا سيد مشعؿ    / د.ػ أ

 ىبو منصور محمود أبو زيد  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ػ ط43
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستخالد عبد المؤمف خميفة   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسياـ أحمد زكي خضير   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأستمنى محمود حسونة   / د.ػ أ

 الزىراء أحمد محمود فرج  دكتوراه الفسيولوجيا اإلكمينيكية/ ػ ط44
    :المجنة 

 المنوفية ةعجاـالفسيولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد حنفي أحمد حسف   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالفسيولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ  / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػة ةعجاـالفسيولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستجرجس صبري يوسؼ حنا   / د.ػ أ
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجاـالفسيولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإبراىيـ محمدي إبراىيـ الحسيف  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 آية جابر إبراىيـ كشؾ   دكتوراه الفارماكولوجيا اإلكمينيكية/ ػ ط45

    :المجنة 
 المنوفية ةعجاـالفارماكولوجيا بكمية الطب  اذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـأستميا محمد البطش    / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعادؿ حسيف عبد المعطي   / د.ػ أ
 دمياط ةعجاـالفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد ىشاـ دبا    / د.ػ أ

 مصطفي محمد السيد إسماعيؿ  ماجستير طب المناطؽ الحارة/ ػ ط46
    :المجنة 
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 المنوفية ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنجالء سعيد محمد العبد   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأحمد رجب الجزارة    / د.ػ أ
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستشريؼ محمد جالؿ    / د.ػ أ

 آالء مصطفي محمد عبد الغفار  ماجستير السمعيات/ ػ ط47
    :المجنة 

 المنوفية ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  اذمساعدالسمعيات بقسـأستعبد المجيد حسف قابؿ   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  اذمساعدالسمعيات بقسـأستأحمد محمود زيف العابديف   / د.ػ أ
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجاـبكمية الطب اذ السمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أستإبتساـ حامد ندا    / د.ػ أ

 محمد أحمد عبد المطيؼ   دكتوراه جراحة المخ واألعصاب/ ػ ط48
    :المجنة 

 المنوفية ةعجاـجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ يسري أبو رحمة   / د.ػ أ
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطب  اذ بقسـأستياسر محمود البنا    / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستحساـ عبد الحكيـ النعماني   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ محمد فريد رحيؿ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 شيماء محمد أحمد عمار  ماجستير طب األسرة/ ػ ط49

    :المجنة 
 المنوفية ةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة محمد المصيمحي شاىيف  / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـطػػب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ مساعد  بقسـأستنجوي نشأت حجازي   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـالصحة العامة وطب المجتمع بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة مصطفي اليادي   / د.ػ أ

 محمد إبراىيـ محمد بحيري  دكتوراه جراحة القمب والصدر/ ػ ط50
    :المجنة 

 المنوفية ةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد لبيب أحمد دخاف   / د.ػ أ
 اإلسكندرية ةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد صالح أبو القاسـ   / د.ػ أ
 عيف شمس ةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستجماؿ سامي سيد    / د.ػ أ

 نورىاف محمود عبد الظاىر  ماجستير التشريح وعمـ األجنة/ ػ ط51
    :المجنة 

 المنوفية ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمصطفي محمود الحبيبي   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنيي محيي عيسي    / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمنار عمى فريد    / د.ػ أ
 المنصورة ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعادؿ عبد الميدي محمد اليواري  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسماء األحمدي محمد السيد  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ػ ط52

    :المجنة 
 المنوفية ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستإيماف عطية التونسي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإيناس سعيد عيسى    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػة معيد الكبد القومي  اذ بقسـأستجماؿ يوسؼ شحاتة   / د.ػ أ
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 ىند زكريا عبد اهلل   ماجستير اليستولوجي/ ػ ط53
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاليستولوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكمية الطب  اذ بقسـأستسامي الحسيني عطية   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاليستولوجػػػػػػػػػػػػػػي بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنجوي سعد غنيـ    / ػ   د

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاليستولوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكمية الطب  اذ بقسـأستأميمة كامؿ عفيفي    / د.ػ أ
 عمياء سامي شعت   ماجستير طب األطفاؿ/ ػ ط54

    :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / ػ د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف   / ػ د
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستيحي محمد وىبو    / ػ د
 ىبو مجدي أحمد غنيمة   ماجستير الجراحة العامة/ ػ ط55

    :المجنة 
 المنوفية ةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستيحيي محمد الخطيب   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدر بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد أحمد الحاج عمي   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف أحمد عمر    / د.ػ أ
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجاـجراحة القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستفؤاد محمد راسخ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 حساـ السيد محمد عزاز   ماجستير األشعة التشخيصية/ ػ ط56

    :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد شوقي عبد اهلل    / ػ د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستطارؽ فوزي عبد الال    / ػ د
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد محمود داوود    / ػ د
 شيماء كامؿ حامد سالمة  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط57

    :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ

 األزىر ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد الموجود عامر   / ػ   د
 نيمة عبد السالـ محمد حريز  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط58

    :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 ىيثـ شاكر أحمد رزؽ   دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ/ ػ ط59
    :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ عبد الحميد كشؾ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ
 الزقػػػػػػػػازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد خشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   / د.ػ أ
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  884/12/8/2021الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (26) لعدد تسجيؿ موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التالي تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراهالموافقة عمى 

  ىبو ماىر مصطفي سميماف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طػػػ 1
 :   الرسالةموضوع

. تقييـ فاعمية مادة البروستاجالنديف إؼ تو ألفا بطريقة الحقف داخؿ الجمد ؼ عالج حاالت البياؽ الموضعي الثابت 
 : المشرفوف 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ
  يارا إبراىيـ الجندي   دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية/طػػػ 2

 :   الرسالةموضوع
. دراسة إكمينيكية وىستوكيميائية ومناعية :  في الصدفية الموحية 1 وعامؿ نمو التحوؿ بيتا 8التعبير عف الفيوكوزيؿ الناقؿ 

 : المشرفوف 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي مدرس بقسـوفاء أحمد شحاتو    / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ مساعد بقسـأستآيات شعباف حميدة    / د.ػ أ
  عتاب جماؿ عبد العزيز سراج  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طػػػ 3

 :   الرسالةموضوع
. دور فيتاميف أ في الصدفية 

 : المشرفوف 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستإيماء مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ
  سمر محمد عبد الحكيـ أبو شنب  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طػػػ 4

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ جودة الحياة في مرضي الجزاـ 

 : المشرفوف 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي اذ ورئيس بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب األمراض النفسية والعصبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـىند رضا السيد عمارة   / ػ   د
  شيماء أحمد محروس عطيو ىالؿ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طػػػ 5

 :   الرسالةموضوع
. تأثير استخداـ الواقي الذكري عمى الوظيفة الجنسية 

 : المشرفوف 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي اذ ورئيس بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب األمراض النفسية والعصبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة زميؿ بقسـمحمد صالح عبد الشافي   / ػ   د
  دعاء محمود نبيو   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طػػػ 6

 :   الرسالةموضوع
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. انتشار ممارسات الصحة النسائية ، والعوامؿ المرتبطة بيا وعالقتيا مع األعراض الفرجية 
 : المشرفوف 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـػػػػػػة بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمي اذ ورئيس بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب طب األسرة بقسـأمؿ أحمد سالمة    أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس / ػ   د
  عبد الرحمف فتحي محمد الدقف  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طػػػ 7

 :   الرسالةموضوع
دراسة أوراـ القولوف والمستقيـ في المرضي الذيف يعانوف مف أعراض الجياز اليضمي السفمي ولدييـ تاريخ مرضي باستئصاؿ 

. المرارة 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـعبد الناصر عبد العاطي جاد  / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـعالج األوراـ والطب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووي بكمية الطب  مدرس بقسـأميرة حسني محمد حجازي   / ػ   د
  إيماف عشماوي الصاوي ميز  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/طػػػ 8

 :   الرسالةموضوع
. اليبسيديف وسمؾ بطانة الشرياف السباتي لدي المصابيف بمرض الروماتويد المفصمي 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطب الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستإيماء عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ
استشاري الروماتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز والمناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمستشفي بنيػػػػػػػػػػػا التعميمي فاطمة عمى الشباسي   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـعماد محمد الشبيبي   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـإيناس صبحي زىراف   / ػ   د
  أحمد عبد الستار حامد عبد ربو  ماجستير األشعة التشخيصية/طػػػ 9

 :   الرسالةموضوع
الفائدة المحتممة لقياس نسبة مساحة المقطع العرضي لمعصب المتوسط إلى العصب الزندي باستخداـ الموجات فوؽ الصوتية في 

. تشخيص متالزمة النفؽ الرسغي مجيوؿ السبب 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد العزيز معالي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـإيماف رجب عبده سميمو   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـالطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ بكمية الطب  مدرس بقسـميا محمد عبد الرءوؼ سمماف  / ػ   د

  إجالؿ أحمد إبراىيـ كامؿ  ماجستير األشعة التشخيصية/طػػػ 10
 :   الرسالةموضوع

. بروتوكوالت التصوير باألشعة المقطعية لتشخيص أمراض الكبد المنتشرة عند حديثي الوالدة واألطفاؿ 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة حافظ محمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـرحاب محمد حبيب   / ػ   د

  المنوفيةةعجاـمدرس طب الكبد والجيازاليضمي و التغذية بمعيدالكبد القومي تياني عبد الحميد سالـ   / ػ   د

  بياء سعيد نصار   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 11
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 :   الرسالةموضوع
تقييـ وظيفة البطيف األيسر بعد استبداؿ الصماـ األوراطي في المرضي المصابة بارتجاع الصماـ األورطي الشديد والمزمف 

 . (دراسة التتبع النقطي)
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنيفيف سامي إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػب واألوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـىند محمد الديب    / ػ   د

  مروة أحمد محمد الغرابمي  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طػػػ 12
 :   الرسالةموضوع

تأثير داباجميفموزيف عمى ميكانيكا البطيف األيسر في مرضي اعتالؿ عضمة القمب التمددي مجيوؿ السبب التركيز عمى 
. االستجابة المعتمدة عمى الجرعة 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة محفوظ بدراف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستنجالء فييـ أحمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستوليد عبده إبراىيـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـالقمػػػػػػػب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د

  محمد جماؿ عياد السيد   ماجستير جراحة العظاـ /طػػػ 13
 :   الرسالةموضوع

في حاالت الخمع المتكرر لمفصؿ الكتؼ  (إصابة بانكارت)تقييـ نتائج إصالح إصابات شفا الجوؼ المفصمي الحقاني العضدي 
. بواسطة الخطاؼ كمي الخيط عف طريؽ المنظار الجراحي 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستطاىر عبد الستار عيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مدرس بقسـسميماف حسف سميماف   / ػ   د
  محمد أشرؼ أبو داود   ماجستير جراحة العظاـ /طػػػ 14

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ التغير بزاوية الكتؼ الحرجة قبؿ وبعد تقويـ األخـر باستخداـ المنظار الجراحي لمكتؼ 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستطاىر عبد الستار عيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعمرو صابر السيد   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مدرس بقسـمصطفي محمد مسرجة   / ػ   د
  خالد محمد محمد عمى فرج  ماجستير جراحة العظاـ /طػػػ 15

 :   الرسالةموضوع
دراسة مقارنة بيف المسمار النخاعي المرف والشريحة تحت العضمية في عالج الكسور الغير مستقرة في عظمة الفخذ في 

. األطفاؿ
 : المشرفوف 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعمرو عيد درويش    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مدرس بقسـسامي عبد اليادي صقر   / ػ   د
  أبرار عالء محمد جودة   ماجستير التشريح وعمـ األجنة /طػػػ 16

 :   الرسالةموضوع
. الدور العالجي المحتمؿ لمستخمص افانيزومينوف المائي مقارنا بالكموزابيف عمى نموذج الكيتاميف لمذىاف في الفئراف 

 : المشرفوف 
 المنوفية ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمصطفي محمود الحبيبي   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنيي محيي عيسي    / د.ػ أ

 المنوفية ةعجاـالتشريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـنادرة جالؿ ذكي    / ػ   د
  لبني طاىر محمود عيد   دكتوراه التشريح وعمـ األجنة /طػػػ 17

 :   الرسالةموضوع
. نموذج حيواني لمتوحد: الدور المحتمؿ لميكوبيف عمى مخيخ الجرذ األبيض المعرض قبؿ الوالدة لحمض الفالبرويؾ 

  : المشرفوف 
 المنوفية ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمصطفي محمود الحبيبي   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالتشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنيي محيي عيسي    / د.ػ أ

 المنوفية ةعجاـالتشريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـنرميف محمد نور الديف   / ػ   د
  ميا مصطفي محمد   دكتوراه طب المناطؽ الحارة وصحتيا/طػػػ 18

 :   الرسالةموضوع
. دراسة مآؿ المدي الطويؿ لضيؽ القنوات المرارية بعد زراعة الكبد 

 : المشرفوف 
 المنوفية ةعجاـاألمراض المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعاطؼ أبو السعود عمى   / د.ػ أ

 المنوفية ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحسف محمد الخياط   / ػ   د
 المنوفية ةعجاـاألمراض المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـأيمف أحمد صقر    / ػ   د
 المنوفية ةعجاـ بمعيد الكبد القومي مدرس طب الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبد والجياز اليضميأسامة دسوقي البحر   / ػ   د
  محمود فاروؽ عفيفي محمد  دكتوراه طب المناطؽ الحارة وصحتيا/طػػػ 19

 :   الرسالةموضوع
. مصير المرضي المصابيف بفيروس الكورونا المستجد مع وجود دالئؿ عمى اإلعتالؿ الكبدي 

 
 : المشرفوف 

 المنوفية ةعجاـاألمراض المتػػػػوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأيمف محمد المحمح    / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستحساـ الديف مصطفي سميـ   / ػ   د
 المنوفية ةعجاـاألمراض المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـأيمف أحمد صقر    / ػ   د
  ياسر أحمد عبده زايد   دكتوراه طب األطفاؿ /طػػػ 20

 :   الرسالةموضوع
العالقة بيف نسبة الرصاص في دـ الحبؿ الوريدي لألطفاؿ وعالقتو بالتطور السموكي والعصبي ز 

 : المشرفوف 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ مديف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـمحمد سميماف رزؽ    / ػ   د

  فاطمة بالؿ حسيف نعيـ   ماجستير التوليد وأمراض النساء/طػػػ 21
 :   الرسالةموضوع

. مقارنة تأثير تخدير العضمة المربعة القطنية بتخدير العضمة المستعرضة الباطنية عمى آالـ ما بعد الوالدة القيصرية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمرض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد نبيؿ عبد الحميد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمرض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  مدرس بقسـإبراىيـ عمى سيؼ النصر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمرض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  مدرس بقسـىبو ماجد أبو شادي   / ػ   د

  مصطفي أسامة فييـ    ماجستير األمراض الصدرية والتدرف/طػػػ 22
 :   الرسالةموضوع

 . 19 السريعة في األعراض الرئوية والغير رئوية لفيروس كوفيد 19القيمة التشخيصية لمسحو مستضد كوفيد 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عطية حسف زمـز   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الصدريػػػة والػػتػدرف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستسامي سيد أحمد الدحدوح   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألمراض الصدريػػػػػػػػػػػػة والػػتػػػػػػػػػػػػػػػػدرف بكمية الطب  مدرس بقسـأسماء متولي عبد التواب   / ػ   د
  أحمد السيد عبد العميـ مصيمحي دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ /طػػػ 23

 :   الرسالةموضوع
. توقع التبايف في الشراييف الثاقبة لشريحة الفخذ الخارجية باستخداـ األشعة المقطعية بالصبغة الوريدية 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستفؤاد محمد غريب    / د.ػ أ

  عيف شمسةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد جاد عمى   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  مدرس بقسـحناف عمى عمى داوود   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـإيماف رجب عبده سميمو   / ػ   د

  محمد ماىر الصيفي   دكتوراه جراحة القمب والصدر /طػػػ 24
 :   الرسالةموضوع

. نتائج السنة األولي لزراعة شرفات جديدة لمصماـ األورطي بتقنية أوزاكي 
 : المشرفوف 

 المنوفية ةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد لبيب أحمد دخاف   / د.ػ أ
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستفؤاد محمد راسخ    / د.ػ أ

 المنوفية ةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد جماؿ حجاج   / ػ   د
 المنوفية ةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  مدرس بقسـمحمد فوزي الطويؿ   / ػ   د
  محمود عبد المرضي تركي  ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة /طػػػ 25

 :   الرسالةموضوع
 . 19- النيج التخطيطي في حاالت االلتيابات الفطرية الغازية الحادة باألنؼ والجيوب األنفية بعد كوفيد 
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 : المشرفوف 
 المنوفية ةعجاـبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة اذ ورئيس قسـأستعصاـ عبد الونيس بحيري   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة اذ بقسـأستإبراىيـ أحمد عبد الشافي   / د.ػ أ

 المنوفية ةعجاـبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة اذ مساعد بقسـأستأشرؼ عمى الدمرداش   / ػ   د
  مي أشرؼ أبو العـز   ماجستير أمراض الباطنة العامة /طػػػ 26

 :   الرسالةموضوع
. المظاىر الوبائية والسريرية في حالة الشري بيف البالغيف واألطفاؿ 

 : المشرفوف 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةأستعماد محمد الشبيني    / ػ د
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجاـبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأسترشا حسف العويضي    / ػ د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  مدرس بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةإيناس صبحي زىراف    / ػ د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب مدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية وفاء أحمد شحاتة    / ػ د

  885/12/8/2021الموضوع رقم 

 لكؿ مف  الموافقة عمى اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح الدرجةػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 :عمى النحو التالي 

التقدير التخصص الدرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ 
ناجح التخدير والعناية المركزة الدكتوراه أحمد ىاشـ محمد اسماعيؿ / ط 1
ناجح طب الحاالت الحرجة الدكتوراه محمد فتحي عبد العزيز / ط 2
ناجح أمراض القمب واألوعية الدموية  الدكتوراه مني فكري فتحي أحمد / ط 3
ناجح طب المناطؽ الحارة وصحتيا الدكتوراه شيريف عبد العزيز بيومي القشاش / ط 4
ناجح جراحة التجميؿ والحروؽ الدكتوراه محمد ممدوح محمد الجندي / ط 5
ناجح الجراحة العامة الدكتوراه مي طمعت بيومي مشحاؿ / ط 6
ناجح الصحة العامة وطب المجتمع الدكتوراه سمر حمود أحمد العشاري / ط 7
ناجح أمراض الباطنة العامة الدكتوراه عزت محمد عبد الوىاب عبد اهلل / ط 8
ناجح أمراض الباطنة العامة الدكتوراه صالح المغاوري صالح مصطفي / ط 9
ناجح أمراض الباطنة العامة الدكتوراه رضا حممي السعيد محمد / ط 10
ناجح أمراض الباطنة العامة الدكتوراه ىاني فاروؽ محمد العادلي / ط 11
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير أسماء نجيب أحمد الفواؿ / ط 12
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية الماجستير أسماء الشافعي سميماف الشافعي / ط 13
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية الماجستير داليا مدحت محمد البيو / ط 14
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية الماجستير وساـ عادؿ عمي الدميري / ط 15
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية الماجستير إيماف عصاـ محمد عبده / ط 16
امتياز الباثولوجي الماجستير إسراء عبد الرحمف السيد قرماف / ط 17
جيد جدا طب الحاالت الحرجة الماجستير ريياـ ناصر سعيد شريؼ / ط 18
// جيدطب األطفاؿ الماجستير ماجدة محمد عبد الجواد حجاب / ط 19
// جيدطب األطفاؿ الماجستير نياؿ عبد الحميد عبده عبد الحميد / ط 20
امتياز الجراحة العامة الماجستير كريـ محمد عبد الرحمف شادي / ط 21
جيد جدا الجراحة العامة الماجستير أحمد محمد محمد عامر / ط 22
جيد جدا جراحة العظاـ الماجستير أحمد أسامة الجبيري / ط 23
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// جيدأمراض الباطنة العامة الماجستير إيماف شعباف حبيب / ط 24
// جيدأمراض الباطنة العامة الماجستير مروة صالح أحمد النشار / ط 25
// جيدأمراض الباطنة العامة الماجستير أحمد إبراىيـ محمد مينا / ط 26
// جيداألشعة التشخيصية الماجستير طو محمد طو / ط 27
// جيدالتشريح واألجنة الماجستير سماح سيد حسف السيد سميماف / ط 28
// جيدالتوليد وأمراض النساء الماجستير أحمد محمد عبد الصادؽ أبو المجد / ط 29
// جيدالتوليد وأمراض النساء الماجستير أحمد حمودة محمد حساـ الديف / ط 30
جيد جدا طب وجراحة العيف الماجستير مينا سمعاف محروس نقوال / ط 31
// جيدطب األسرة الماجستير مروة محمد راغب عبد السالـ / ط 32
// جيدطب األسرة الماجستير أسماء جماؿ محمد نصر الديف / ط 33
// جيداألنؼ واألذف والحنجرة الماجستير ىاني إبراىيـ عطية إبراىيـ / ط 34
جيد جدا الجراحة العامة دبمـو نشوي سعيد عيسي عيسي حسيف / ط 35
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية دبمـو أمؿ صالح لبيب محمد / ط 36
// جيداألمراض الصدرية دبمـو ىالة جماؿ محمود ىيكؿ / ط 37
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير إيماف جماؿ يسف المصيمحي / ط 38
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
 
 
 

لى ىنا انتيى المجمس مف نظر الموضوعات المعروضة بجدوؿ األعماؿ اليـو فأعمف  محمود / السيد األستاذ الدكتوروا 
 يـو األحد الموافؽ رئيس المجمس رفع الجمسة عمى أف تعود لالنعقاد جمسة ممتدةعميد الكمية وعبد العزيز متولي قورة 

 .   العتماد نتيجة الدراسات العميا 29/8/2021
 
 

 

 
 
 
 
 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2021 /2020للعام الجامعي " الثانية عشرلجلسة الممتدة لالجلسة " 

 29/8/2021 الموافق األحدالمنعقدة يوم و
 

 الموافؽ األحدمف صباح يـو الحادية عشر وذلؾ في تماـ الساعة  " الممتدةجمستو " عقد مجمس الكمية 
 عميد الكمية ورئيس المجمس محمود عبد العزيز متولي قورة / د. برئاسة أ29/8/2021

 المنعقدة يوـ األحد الموافؽ 2020/2021السادة حاضري الجمسة الثانية عشر لمعاـ الجامعي حضور و ب 
15/8/2021  .
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ثـ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ   بذكرعميد الكمية ورئيس المجمسمحمود عبد العزيز متولي قورة / د.أ السيد واستيؿ الجمسة* 
. رحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء مجمس الكمية متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ 

 
  886/12/8/2021الموضوع رقم 

.  2021دور إبريؿ (ماجستيرػ دكتوراه دبمـو ػ)اعتماد نتيجة الدراسات العميا الجزء األوؿ 
القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة : .. الموافقة عمى 
: الدبمـو : أوال 
النسبة الناجحوف الراسبوف  الغائبيف  الحاضريف المقيديف التخصص ـ 

% 68.75 22 10 5 32 37األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 28.57 4 10-  14 14طب األطفاؿ  2
% صفر- -  1-  1طب المناطؽ الحارة  3
% 66.66 3 3 3 6 9أمراض القمب واألوعية الدموية  4
% صفر-  2-  2 2طب األسرة  5
% 22.22 2 7 2 9 11الباثولوجيا اإلكمينيكية  6
% 40 6 9 5 15 20طب وجراحة العيف  7
% 61.11 11 7 2 18 20التوليد وأمراض النساء  8
% صفر-  1-  1 1جراحة المسالؾ البولية  9
% 33.33 5 10 11 15 26أمراض الباطنة العامة  10
% 50 1 1-  2 2جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  11
% صفر-  3 2 3 5األمراض العصبية والنفسية  12
% 28.57 2 5 1 7 8جراحة العظاـ  13
% 100 2- -  2 2الطب الطبيعي  14
% 25 1 3 1 4 5األمراض الصدرية والتدرف  15
% 16.66 1 5 3 6 9الجراحة العامة  16

: الماجستير : ثانيا 
النسبة الناجحوف الراسبوف  الغائبيف  الحاضريف المقيديف التخصص ـ 

% 71.4 15 6 4 21 25أمراض القمب واألوعية الدموية  1
% صفر-  4-  4 4الباثولوجيا اإلكمينيكية  2
% 33.33 1 2 1 3 4جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  3
% 66.66 2 1 1 3 4األمراض العصبية  4
% 28.6 6 15 3 21 24األشعة التشخيصية  5
% 26.66 4 11-  15 15التوليد وأمراض النساء  6
% 100 2- -  2 2الطب الطبيعي  7
% صفر-  1 1 1 2طب المناطؽ الحارة  8
% 78.57 22 6 1 28 29طب األطفاؿ  9
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% 66.66 2 1-  2 3األمراض الصدرية والتدرف  10
% 13.3 2 13-  15 15التخدير  11
% 100 1- -  1 1طب األسرة  12
% 75 3 1-  4 4جراحة العظاـ  13
% 94.1 32 2-  34 34األمراض الجمدية والتناسمية  14
% صفر-  2-  2 2جراحة المسالؾ البولية  15
% 9.5 2 17 2 19 21طب الحاالت الحرجة  16
% 100 2- -  2 2الطب الشرعي والسمـو  17
% صفر-  1-  1 1عالج األوراـ والطب النووي  18
% 100 1- -  1 1اليستولوجيا  19
% 52 13 12 4 25 29أمراض الباطنة العامة  20
% 50 8 8 1 16 17الجراحة العامة  21
% 34.48 10 19 2 29 31طب وجراحة العيف  22
% صفر-  4-  4 4طب الطوارئ  23
% صفر- - - -  1السمعيات  24

: الدكتوراه : ثالثا 
النسبة الناجحوف الراسبوف  الغائبيف  الحاضريف المقيديف التخصص ـ 

% 28.6 2- -  7 7الجراحة العامة  1
% 100 3- -  3 3الميكروبيولوجيا  2
% 100 1- -  1 1عالج األوراـ والطب النووي  3
% 100 1- -  1 1جراحة المسالؾ البولية  4
% 100 2- -  2 2جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  5
% 100 1- -  1 1الطفيميات  6
% 100 1- -  1 1التشريح  7
% 50 3 3-  6 6الباثولوجيا اإلكمينيكية  8
% 100 2- -  2 2الكيمياء الحيوية  9
% صفر- -  1-  1الطب الطبيعي  10
% صفر-  2-  2 2جراحة القمب والصدر  11
% صفر- -  1-  1الصحة العامة  12
% 85.7 6 1 1 7 8أمراض الباطنة العامة  13
% 36.4 4 7 1 11 12التوليد وأمراض النساء  14
% 100 4- -  4 4األشعة التشخيصية  15
% 25 5 15 1 20 21جراحة التجميؿ والحروؽ  16
% 25 1 3-  4 4طب المناطؽ الحارة وصحتيا  17
% 16 1 5 1 6 7طب األطفاؿ  18
% صفر-  4-  4 4جراحة العظاـ  19
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% صفر-  2-  2 2األمراض الجمدية والتناسمية  20
% صفر-  1-  1 1الطب النفسي  21
% 76.9 10 3-  13 13أمراض القمب واألوعية الدموية  22
 

  887/12/8/2021الموضوع رقم 

 .  2020/2021اعتماد نتيجة الفرؽ األولي والثانية والثالثة لمعاـ الجامعي 
القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة ... الموافقة
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

لى ىنا انتيى المجمس مف نظر الموضوعات المعروضة بجدوؿ األعماؿ اليـو فأعمف  محمود / السيد األستاذ الدكتوروا 
 . 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
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