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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   0200 /0202" للعام الجامعي عشر الثانية" الجلسة 

 21/8/0002فق 2الموا األحدالمنعقدة يوم و
وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ  0202/0200" لمعاـ الجامعيالحادية عشرعقد مجمس الكمية "الجمسة 

عميد الكمية ورئيس المجمس  .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 24/8/0200صباح يـو األحد الموافؽ 
 بحضور كؿ مف:

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود
 ػػػػػػػةوكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف

      رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    حامد السيد حامد المقوه ػ أ.د/
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 

  المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب رئيس    سمطاف محمد سمطاف  د/ػ أ.
  رئيس قسـ طب وجراحة العيف     ػ أ.د/ ىدى محمد كامؿ السبكي

 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسـ      حاتـ محمود سمطافػ أ.د/ 
 التشخيصيةاألشعة قسـ  رئيس    حاـز حسف عيد حسفػ أ.د/ 
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ
 الحيويػػػػػػػػػػػػػة س قسـ الكيمياءرئي   مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي ػ أ.د/
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ     سمر جابر أحمد سميماف  ػ أ.د/

 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة     محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ ػ
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ     ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    خميس عامر عبد الوىاب أحمد أ.د/
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر    محمد فيمي النعمانيأ.د/ػ 

 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة
    صػػػػابالمخ واألع رئيس قسـ جراحة   حساـ عبد الحكيـ النعماني ػ أ.د/ 
 ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ      ىناء زكريا عامر نوح ػ أ.د/

 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 



 21/8/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200لمعاـ الجامعي الثانية عشر" الجمسة"كمية مجمس المحضر اجتماع 

 

2 

 
 

 رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ     ػ أ.د/ أيمف محمد محمود عبيد
 ةػػػػػػلعصبية والنفسيرئيس قسـ األمراض ا    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 

  ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا    سياـ أحمد زكي خضير  أ.د/ػ 
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 

 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    د/ ميا محمد عمى البطش أ. ػ
  جراحة القمب والصدررئيس قسـ      رسـورفيؽ فكري بػ أ.د/ ػ
 (0+5ومنسؽ برنامج الطب التكاممي)المتميزلوجي قسـ اليستو رئيس       د/ ىالة محمد الحروف أ. ػػ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذ    عالء حسف مرعي ػ أ.د/ 

 الفسيولوجياأستاذ بقسـ    ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ.د/ أ .
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـ    محمود محمد ىدىود أ.د/ ػ 

 أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفافػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ    غادة محمد عمى المشدػ أ.د/ 

 دأمراض النساء والتوليأستاذ بقسـ     الكيالني أسامة عمى إبراىيـأ.د/ ػ 
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    أكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف ػ أ.د/ 

  قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ      ػػ أ.د/ عزة زغموؿ لبيب
  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع     أميف فيصؿ أميف المقوة أ.د/ػ 
   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة      أحمد محمد محمد زىرافأ.د/ ػػ 

  والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر     أماني سعيد عمار ػ أ.د/
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ      مفرح محمد حجازيػ أ.د/ 

 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس    ػ أ.د/ محمد إبراىيـ شعباف
 األمراض الصدرية والتدرف أستاذ بقسـ     رنا حممي اماـ اليمباوي  ػ أ.د/

  أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة    ػ أ.د/ نيفيف محمد الشريؼ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية    غادة محمود سمطافػ أ.د/ 
 وقائـ بعمؿ مدير وحدة ضماف الجودة ػاتأستاذ بقسـ الطفيميػػ    أميرة فتحي عبد العاطيػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع   إيماف عبد العظيـ عبد الخالؽػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة    أيمف عمى عبد الفتاح ػ أ.د/ 

 بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ     بياء الديف محمد السروي أ.د/  ػػػ
   الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ      سعيد إبراىيـ المالحػػػ أ.د/ 
  الطب الشرعي والسموـأستاذ بقسـ      صفاء عبد الظاىر أميفػػػ أ.د/ 
   الباثولوجياأستاذ بقسـ      رحاب منير سمكةػػ أ.د/ 

 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
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     المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد     طيةأبو الخير أحمد ع د/ػػ أ.
  أمراض النساء والتوليدبقسـ أستاذ مساعد     نياد محمود حسني عيسي ػ  د/ 
 وتـ دعوة كؿ مف :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 وقائـ بعمؿ منسؽ برنامج الطب التكامميوطب المجتمع عامةالصحةالبقسـ األستاذ  صفاء عبد الفتاح بدرػػ أ.د/ 

 عد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبيالمسا األستاذ    ػ د/ نجوي نشأت حجازى
 عف الحضور كؿ مف :تغيب * وقد 

  رئيس قسـ الفسيولوجيا د/أ.ػ  رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة ػ أ.د/ لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية  ػ أ.د/
  أستاذ بقسـ طب األسػػػػرة أ.د/ تغريد محمد فرحاتػ    ةالميكروبيولوجيا الطبية والمناع رئيس قسـ ػػ أ.د/ أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد

  بقسـ الفسيولوجيا أستاذأحمد لبيب أحمد دخاف ػ أ.د/  بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية أستاذ عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ أ.د ػ
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمى أ.د/ ػ    بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ  مايسة عطية كفافي أ.د/ ػ 

  المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ د/المخ واألعصاب ػ أ.قسـ جراحة ب أستاذ ىيثـ البمتاجي محمد د/ػ أ.
 عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ  سوزاف أحمد السيد الحسنيفػ أ.د/    أ.د/ ياسر محمد الشيخ  أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽػ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية أحمد عبد الرحمف سنبؿأ.د/ . أستاذ بقسـ الجراحة العامة  ػ أ.د/ محمد صبري مشحوت  
 التخدير أستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار  د/  ػ  الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ    ييـ منصورأسامة فػػ أ.د/  
    التخديرمدرس بقسـ   وفية رمضاف السيد ميديد/ ػ    اليستولوجيابقسـ  رمضاف عبد الونيس محمد  مدرسػ  د/  
  

ميد الكمية ورئيس المجمس بذكر " بسـ اهلل الرحمف ع محمود عبد العزيز قورةواستيؿ الجمسة السيد أ.د/ 
 ...مجمس متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ الالسادة الحضور أعضاء بالرحيـ " ثـ رحب سيادتو 

 
 : المناقشات

 تـ تشكيؿ لجنة مف كؿ مف :  ػ 2
     المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد  أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.

 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس لسيد أبو سالـمحمود اػ أ.د/ 
  الطب الشرعي والسموـأستاذ بقسـ  صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 

اختيار أ.د/ إجراءات اختيار عضو أساسي وأخر احتياطي لكوف ممثال مف مجمس الكمية في  ـوذلؾ ال تما
 عميد الكمية وىـ :

 القمب واالوعية الدموية بقسـمتفرغ  تاذأس إبراىيـ منتصر ػػػ أ.د/ سعيد شمبي2
 بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ  بياء الديف محمد السروي أ.د/  ػ0

 ( .0+5ػ فترة تدريب االمتياز )0
 ػ انتياء التصحيح واعالف نتيجة الدراسات العميا والطالب.3

 : المصادقات :أوال 
  787/20/8/0200الموضوع رقم 

والمنعقدة يـو  0202/0200 يلمعاـ الجامع" الحادية عشرر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة المصادقة عمى محض
 . 786/22/6/0200حتى  702/22/7/0200 والمتضمنة القرارات مف 27/7/0020 الموافؽ األحد
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 القــــرار

 المصادقة
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  878/20/8/0200الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجنة "ر اجتماع إحاطة المجمس عمما بمحض
 . 7/8/0200الموافؽ 
 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  789/20/8/0200الموضوع رقم 

الموافؽ  األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي المكتبات" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
7/8/0200 . 

 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  927/20/8/0200الموضوع رقم 

 الثالثاءوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي الدراسات العميا" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 .5/7/0200الموافؽ 
 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  297/20/8/0200الموضوع رقم 

والمنعقدة يـو  0202/0200لمعاـ الجامعي شئوف التعميـ والطالب" لجنة " مما بمحضر اجتماع إحاطة المجمس ع
 . 24/8/0200الموافؽ  األحد

 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  097/20/8/0200الموضوع رقم 

والمنعقػدة يػـو  مجمس إدارة برنامج الطػب والجراحػة التكػاممي والبرنػامج المتميػزع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
 . 24/8/0200الموافؽ  االحد

 
 : القــــرار

 والموافقة عمى ما جاء بالمحضر . أحيط المجمس عمما
 

 :موضوعات شئون التعليم والطالبثالثا : 
  397/20/8/0200الموضوع رقم 

المتحانػات بعػض طػالب  ػػػ بشأف الموافقة عمى قبػوؿ األعػذار المرضػيةوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
وبعػػػػض طػػػػالب الفرقػػػػة السادسػػػػة لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  ... 0202/0200لمعػػػػاـ الجػػػػامعي ) التػػػػـر الثػػػػاني (  الثانيػػػػة الفرقػػػػة
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المتحانػػات الػػدور الثػػاني ... وبعػػض طػػالب برنػػامج الطػػب والجراحػػة التكػػاممي المسػػتوي الرابػػع لمفصػػؿ  0202/0202
 عمى النحو التالي:0202/0200الدراسي الثاني  لمعاـ الجامعي 

 الثانية:ػػػ الفرقة 2
 جيمياأالمواد المراد ت اسـ الطالب ـ
 Renal/Git شروؽ مسعد شكري محمد 2
 Git فاطمة عبد العزيز محمود عبد العميـ 0

 السادسة:ػػػ الفرقة 0
 عدد االعذار جيمياأالمواد المراد ت اسـ الطالب ـ
 ثالث     نساء وتوليد +اسرةجراحة عامة+ سارة كماؿ حسني حنفي عامر 2
 رابع نساء وتوليد +اسرة ريـ سميماف احمد ابراىيـ 0

 المستوي الرابع :ػػػ 3
 عدد االعذار جيمياأالمواد المراد ت اسـ الطالب ـ
 ثالث     (3عمـ األمراض ) شياب عبد الفتاح الخولي 2
 ثالث     (3عمـ األمراض ) أحمد محمد الواكد 0
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  197/20/8/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف تصويبات نتيجة الدور األوؿ لمفرقة السادسة لمعاـ الجامعي وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي :وذلؾ بدعوي قضائية  0229/0202

 
 ـ

 
 اسـ

 
 المادة

  بعد التعديؿالنتيجة  النتيجة قبؿ التعديؿ
الدرجة 
الكمية 
 لممادة

المجموع الكمي 
 لمفرقة

الدرجة  التراكمي
الكمية 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

 التراكمي

النساء  عبد الرحمف مصطفى عبد اهلل   2
 والتوليد

422 
 جػ جػ

 ـ 5559 ـ 2277
 مرتبو الشرؼ

426 
 جػ جػ

 ـ 5574 ـ 2066
 مرتبو الشرؼ

25 

النساء  ظاىر توفيؽ احمدمحمد عبد ال 0
 والتوليد

399 
 جػ جػ

جػ  2008
 جػ

 ـ 5665
 مرتبو الشرؼ

429 
 جػ جػ

 ـ 5665 ـ 2038
 مرتبو الشرؼ

22 

النساء  عبير عصاـ الديف نبوي العسموتي 3
 والتوليد

422 
 جػ جػ

جػ  2045
 جػ

 ـ 5724
 مرتبو الشرؼ

427 
 جػ جػ

 ـ 5702 ـ 2050
 مرتبو الشرؼ

7 

 

 عمى النحو التالي :وذلؾ بدعوي قضائية  0228/0229لفرقة السادسة لمعاـ الجامعي ايجة تصويبات نت وكذلؾ
 
 ـ

 
 اسـ

 
 المادة

  النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ
الدرجة 
الكمية 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

الدرجة  التراكمي
الكمية 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

 التراكمي
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النساء    ؿ عمى لمعي حشادأميرة جما 2
 والتوليد

396 
 جػ جػ

 ـ 5399 ـ 2053
 

422 
 جػ جػ

 ـ 5424 ـ 2058
 

5 

النساء  داليا عبد الواحد منير محمد  0
 والتوليد

378 
 جػ جػ

2293 
 جػػ جػػ

5527 
 جػػ جػػ

 مرتبو الشرؼ

388 
 جػػ جػػ

20.3 
 جػػ جػػ

5507 
 جػػ جػػ

 مرتبو الشرؼ

22 

 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعة الموافقة .
  597/20/8/0200الموضوع رقم 

فتح باب التسجيؿ لممواد االختيارية لمفصؿ الدراسي االوؿ في  ػػػ بشأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي :مف المواد الطبية والغير طبية  0200/0203لمعاـ الجامعي  0+5البرنامج االساسي والمميز 

 – Stem cells – Experimental animal model – Organ transplantation )ػػػ المقررات الطبية :2

Clinical nutrition  - Advanced life support )  

 ػػػػػ Quality of health care) إدارة الوقت ػػػػػػ المغة األلمانية ػػػػػ جودة الرعاية الصحية ػػػ المقررات الغير الطبية :0
 الحاسب اآللي ولغات البرمجة .

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة 
  697/20/8/0200الموضوع رقم 

  (2+5نظاو )  انبكانوريوس تنمرحه تانداخهي تتعديم انالئح ػػػ بشأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 

 عهى اننحو انتاني:مميز ( قواعد انقبول  بانبرنامج ان1مج انمميز مادة )نانهبر

 

 

 

 

 

 

 

 تعد انتعديم جانًاد لثم انتعديم جانًاد
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 -:قواعد القبول بالبرنامج المميز(: 2مادة)

يحدد عدد انًمثىنيٍ يٍ انطالب سُىياً تمساز يٍ يدهس اندايعح تُاًء عهً *

 إلتساذ يدهس إلدازج انثسَاكح ويىافمح يدهس انكهيح 

ثح انطالب يٍ تيٍ انطالب انًمثىنيٍ تانفسلح * يتى انتمدو نهثسَايح حسة زغ

االونً تانكهيح يًٍ تى تىشيعهى عٍ طسيك يكتة انتُسيك أو انًحىنيٍ إنيها أو 

يعادنها فً كم عاو  انطالب انىافديٍ يٍ انحاصهيٍ عم انثاَىيح انعايح أو يا

دزاسً وفك انمىاعد وشانشسوط انتً يضعها انًدهس االعهً نهدايعاخ 

 انتً تسد إنً انكهيح يٍ االدازج انعايح نهىافديٍ سُىياً  وانتسشيحاخ

دًىع انكًه ثى يدًىع يىاد  * دًىع  يدًىعحوتكىٌ أونىيح انمثىل حسة اًن انعهىو ًف حانح تساوي اًن

سًىذ ته طثماً نمساز يدهس اندايعح  ً حدود انعدد اًن ً وذنك ف  انكه

َايح إال تعد تم طهىتح وكرنك دفع انسسىو * وال يعتثس انطانة يسدالً ًف انثس ديى كافح انىثائك واالوزاق اًن

مسزج   اًن

َايح ٍي انحاصهٍي عًه كهياخ )  انصيدنح  ؤهالخ انعهيا ًف انثس ًهح اًن ٍك لثىل ح ٌُا  –* ًي انعالج  –طة أس

دهس االعًه نهدا خداً  عًه االلم ووفماً نهمىاعد ( تتمديس خيد طثيعيان حىيهه يعاخ وال يدىش تانًت يحددها اًن

َايح  ً انثس   األساسيإن

 

 -:قواعد القبول بالبرنامج المميز(: 2مادة)

* يحدد عدد انًمثىنيٍ يٍ انطالب سُىياً تمساز يٍ يدهس اندايعح تُاًء عهً إلتساذ 

 يدهس إلدازج انثسَاكح ويىافمح يدهس انكهيح 

لح االونً * يتى انتمدو نهثسَايح حسة زغثح انطالب يٍ تيٍ انطالب انًمثىنيٍ تانفس

تانكهيح يًٍ تى تىشيعهى عٍ طسيك يكتة انتُسيك أو انًحىنيٍ إنيها أو انطالب 

انىافديٍ يٍ انحاصهيٍ عم انثاَىيح انعايح أو يايعادنها فً كم عاو دزاسً وفك 

انمىاعد وشانشسوط انتً يضعها انًدهس االعهً نهدايعاخ وانتسشيحاخ انتً تسد إنً 

 هىافديٍ سُىياً انكهيح يٍ االدازج انعايح ن

دًىع انكًه ثى يدًىع يىاد  * ً  يدًىعحوتكىٌ أونىيح انمثىل حسة اًن دًىع انكه انعهىو ًف حانح تساوي اًن

سًىذ ته طثماً نمساز يدهس اندايعح  ً حدود انعدد اًن  وذنك ف

طهىتح وكرنك َايح إال تعد تمديى كافح انىثائك واالوزاق اًن ً انثس مسزج  * وال يعتثس انطانة يسدالً ف  دفع انسسىو اًن

 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة 
  797/20/8/0200الموضوع رقم 

 حكـ القضايا المقدمة مف : ػػػ بشأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
 يد جدا.بتقدير ج 0228ػػػ محمد طارؽ عمى محمد محمد ىالؿ خريج الصيدلية اإلكمينيكية جامعة القاىرة 2 
 بتقدير جيد جدا. 0228ػػػ محمد عاطؼ حممي السيد خريج الصيدلية اإلكمينيكية جامعة المنصورة 0 

 لقبوليـ بالطب المتميز بكمية الطب جامعة المنوفية .
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة 
  798/20/8/0200الموضوع رقم 

الصادر مف محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية بالدعوي حكـ ال ػػػ بشأفب وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالد/ أ.مذكرة 
 ؽ والمقدمة مف الطالب الوافديف : 00لسنة  23008رقـ 

 الجنسية اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ
 عراقي فيصؿ فنر عبد الجبار 2
 عراقي نكتؿ عمى فارس 0
 عراقي بروج محمد عبد الرحمف 3
 فمسطيني عايديمحمد رياض ال 4

يطالبوف بوقؼ تنفيذ ثـ إلغاء القرار السمبي بإمتناع الجية اإلدارية عف تخفيض الرسـو الدراسية المقررة عمى الوافديف 
أمريكي( طبقا لقرار المجمس  دوالر 4222دوالر أمريكي إلى 6222الممتحقيف ببرنامج الطب والجراحة التكاممي مف )

اإلضافة إلى مصروفات البرنامج الخاص وما يترتب عمى ذلؾ وذلؾ ب 28/3/0227يخ األعمي لمجامعات الصادر بتار 
لزاـ الجية اإلدارية بالمصروفات .  مف أثار وا 

 القــــرار
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 .....لتعميـ ىذا الحكـ عمى جميع الطالب الوافديف ببرنامج الطب والجراحة التكاممي أسوه بالحكـ الصادرالموافقة 
 ويرفع لمجامعة 

  799/20/8/0200قم الموضوع ر

 0200/0203تحديد موعد بدء الدراسة لمعاـ الجامعي  ػػػ بشأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
 . 2/22/0200بدال مف  27/9/0200( يـو 0+5لمبرنامج االساسي والمتميز )

 القــــرار
 الموافقة ..... ويرفع لمجامعة 

  822/20/8/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى تشكيؿ لجاف الممتحنيف لقسـ الصحة العامة  ػػػ بشأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.رة مذك
 . 0200/0203وطب المجتمع لمفرؽ المختمقة لمدور الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــرار
 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  822/20/8/0002الموضوع رقم 

بالكمية وذلؾ  المقترح المقدـ مف وحدة ضماف الجودة ػػػ بشأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
لممساعدة في استيفاء كمي ونوعي االستبياف الرأي لطمبة الدراسات العميا وطمبة البكالوريوس حيث أنيا عنصر أساسي 

 عممية الجودة واالعتماد لممؤسسة .في استكماؿ مرفقات بالمعايير المكوف االساسي ل
خوؿ ساسية ضمف عممية تسجيؿ الطالب أو أي عمميات دراسية أخري مثؿ دأالمقترح ىو إدراج االستبياف كخطوة 

 امتحاف ػػػ تسجيؿ مناقشة ػػ الخ .
 القــــرار

 الموافقة ..... ويرفع لمجامعة 
  820/20/8/0200الموضوع رقم 

عمى  0202/0200اعتماد نتيجة الفرقة الثانية لمعاـ الجامعي  ػػػ بشأفئوف التعميـ والطالب وكيؿ الكمية لشد/ أ.مذكرة 
 2237  النحو التالي :   عدد الطالب المتقدميف 

 8  عدد الطالب الراسبوف  
 2209  عدد الطالب الناجحوف  
 526    ممتاز : اتالتقدير 

 348    جيد جدا  
 254    جيد//  
  02    مقبوؿ  

 لقــــرارا
 الموافقة ..... ويرفع لمجامعة 

  823/20/8/0200الموضوع رقم 

ىدير غازي عبد العميـ االلتماس المقدـ مف ولي أمر الطالبة/  ػػػ بشأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
نائب رئيس الجامعة ف أ.د/ والمحوؿ م 0202/0202المفصولة مف الكمية بالفرقة األولي بالعاـ الجامعي  نعمو اهلل

 والذي تمتمس فيو إعادة قيدىا بالكمية نظرا لظروفيا الصحية . لشئوف التعميـ والطالب



 21/8/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200لمعاـ الجامعي الثانية عشر" الجمسة"كمية مجمس المحضر اجتماع 

 

9 

 
 

 القــــرار
  نوصي بإعادة قيدىا ... ويرفع لمجامعة

 
 موضوعات شئون هيئة التدريس: :رابعا

  821/20/8/0200الموضوع رقم 

عالج بقسـ  األستاذ المساعد ىاجر عبد المجيد العجيزي/ دمى تعييف الموافقة عػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة االوراـ والطب النووي 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  582/20/8/0200الموضوع رقم 

بقسـ  األستاذ المساعد سامي سيد احمد عبد المطيؼ/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  ة شئوف ىيئة التدريسمذكر 
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة االمراض الصدرية 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  682/20/8/0200وضوع رقم الم

بقسـ  األستاذ المساعد اماني صالح محمود خميفة/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة الباثولوجيا االكمينيكية 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .ي األساتذة .عمي مستو الموافقة 

  782/20/8/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد  ايماف محمود عمي حجازي/ ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس طب الطوارئ

 : رالقــــرا
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 
 

  882/20/8/0200الموضوع رقم 

المدرس المساعد الغرياني عبد المجيد متولي / والء ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 وراه .الدكتعمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالباطنة العامة بقسـ 

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  982/20/8/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / زينب ابراىيـ عبد الحميـ ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 لدكتوراه .اعمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالباثولوجيا 

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  228/20/8/0200الموضوع رقم 
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بقسـ المدرس المساعد  / ايياب سعيد عبد العظيـالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .ة عمى درج لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالجراحة العامة 

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  228/20/8/0200الموضوع رقم 

المدرس المساعد  محمد شوقي عبد الحميد عرفو/ الطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .ى درجة عم لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسجراحة العظاـ بقسـ 

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  208/20/8/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد  نسمة محمود  عبد الكريـ/ ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .درجة  عمى لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالتشريح 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  238/20/8/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد  أسماء فتحي السيد زغموؿ/ ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا نظرابذات القسـ والكمية  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 
 

  182/20/8/0200الموضوع رقم 

طػب االطفػاؿ بقسػـ  المػدرس زيف عبد المطيؼ صابر عمػر/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة ءا عمي قرار المجنة العمميةبنابذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

  582/20/8/0200الموضوع رقم 

طػب االطفػاؿ بقسػـ  المػدرس شػريؼ صػالح فريػد سػالـ/ دالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  مػذكرة شػئوف ىيئػة التػدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

  682/20/8/0200الموضوع رقم 

التوليػد وامػراض بقسػـ  المػدرس إبػراىيـ عمػى سػيؼ النصػر/ دالموافقة عمى تعيػيف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة النساء 

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



 21/8/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200لمعاـ الجامعي الثانية عشر" الجمسة"كمية مجمس المحضر اجتماع 

 

11 

 
 

  782/20/8/0200الموضوع رقم 

الباثولوجيا بقسـ  األستاذ المساعد نانيس شوقي شبؿ ىولو/ دوافقة عمى تعييف المػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  882/20/8/0200الموضوع رقم 

االمراض بقسـ المعيد / مروة حمدي احمد محمد الطبيبةالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  التدريس مذكرة شئوف ىيئة
الماجستير مف طب عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالعصبية والنفسية 

 .المنوفية
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  982/20/8/0200الموضوع رقم 

 عمى تجديد 06/7/0200موافقة مجمس القسـ بتاريخ عرض خطاب أ.د/ رئيس قسـ التوليد وأمراض النساء ػػ بشأف 
 األستاذ بالقسـ الى كمية التجارة جامعة المنوفية لمتدريس في دبمـو إدارة المستشفيات ./ محمد سالمة جاد أ.دنتداب ا

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

  028/20/8/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى مرافقو زوجيا  ػ بشأف معيدة بقسـ الكيمياء الحيويةال نيي موسي عمواف/ الطبيبةعرض الطمب المقدـ مف 
لمسفر لمخارج لمدة ثالث سنوات حيث أف زوجيا حاصؿ منحو دكتوراه في اليندسة لصالح القوات المسمحة المصرية 

 درس مساعد بكمية الفنية العسكرية .مف دولة كندا ويعمؿ م
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  028/20/8/0200الموضوع رقم 

أستاذ مساعد بقسـ طب  نجوى نشأت حجازياختيار الدكتورة /  بشأفعرض خطاب د/ مدير مركز التطوير الطبي ػػ 
العسكرية كخبيرا لمتعميـ الطبي باألكاديمية خالؿ العاـ  األسرة ومدير مركز التعميـ الطبي مف قبؿ األكاديمية الطبية

 . 0200/0203الجامعي 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  008/20/8/0200الموضوع رقم 

االنتداب  تجديد عمى 32/7/0200موافقة مجمس القسـ بتاريخ عرض خطاب أ.د/ رئيس قسـ الفسيولوجيا ػػ بشأف 
برنامج الطب والجراحة جامعة المنصورة الجديدة لاألستاذ بالقسـ لمعمؿ منسقا ايز كامؿ عويضة / سوزي فأ.دالكمي 

 .0200/0203لمعاـ الجامعي 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  038/20/8/0200الموضوع رقم 
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الخطاب المحوؿ  عمى 32/7/0200موافقة مجمس القسـ بتاريخ ػػ بشأف  كولوجياالفارماعرض خطاب أ.د/ رئيس قسـ 
ة ر و صجامعة المنب لمتدريس بالقسـ المدرس عماد الديف متولي الحناوي/ دنتداب ا مف جامعة المنصورة لمموافقة عمى

 . 0200/0203الجديدة يوميف اسبوعيا لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  108/20/8/0200الموضوع رقم 

عمي حضور د/ محمد خيري محمد جاب اهلل موافقة الػػ بشأف  جراحة القمب والصدرعرض خطاب أ.د/ رئيس قسـ 
لؾ خارج اوقات ومي لمقمب لمدة يوميف اسبوعيا وذالمدرس بالقسـ لمتدريب عمى حاالت جراحة قمب االطفاؿ بالمعيد الق

 . العمؿ الرسمية بالجامعة

 : القــــرار

 ويرفع لمجامعة . الموافقة ..
 
 

  508/20/8/0200الموضوع رقم 

عمي الطمب المقدـ مف د/ اشرؼ السيد موافقة الػػ بشأف  عالج األوراـ والطب النوويعرض خطاب أ.د/ رئيس قسـ 
عالج االوراـ بمستشفى القباري التخصصي وذلؾ لمدة ساعتاف  كاستشارياحمد عبد الغني أستاذ مساعد بالقسـ لمتعاقد 

 . اوقات العمؿ الرسمية في غيريا اسبوع

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  608/20/8/0200الموضوع رقم 

 جراحة القمب والصدربقسـ المدرس  مدحت رضا ناشىد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  لسعوديةاسابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  708/20/8/0200الموضوع رقم 

الباثولوجيا بقسـ المدرس  وساـ صبحي عبد المحسفد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 32/8/0200تاسع بدوف مرتب لمعمؿ بإنجمترا اعتبارا مف لمدة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  808/20/8/0200الموضوع رقم 

 جراحة المسالؾبقسـ المدرس  محمد سيد محمد الغرباويد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 26/9/0200اعتبارا مف  السعوديةرابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية البولية

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  980/20/8/0200الموضوع رقم 
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 بالكميةطب االطفاؿ بقسـ االستاذ  حسيف سعيد عثمافد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/20/0200اعتبارا مف  سابع بدوف مرتب لمعمؿ بدولة االمارات العربية المتحدةلمدة عاـ 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  328/20/8/0200الموضوع رقم 

الباثولوجيا بقسـ االستاذ المتفرغ  عماد فييـ عبد الحميـد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
اكتوبر اعتبارا مف  6رتب لمعمؿ بكمية الطب جامعة عاشر بدوف ملمدة عاـ اعارة داخمية  بالكميةاالكمينيكية 

2/9/0200 . 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  328/20/8/0200الموضوع رقم 

الباثولوجيا بقسـ االستاذ المساعد  وفاء محمود رضوافد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 02/9/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية عاـ لمدة  بالكميةاالكمينيكية 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  308/20/8/0200الموضوع رقم 

االمراض المتوطنة بقسـ المدرس  بساـ محمد اسماعيؿد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 28/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية عاـ  لمدة بالكمية

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  338/20/8/0200الموضوع رقم 

الفسيولوجيا بقسـ االستاذ  محمد عبد الفتاح بنداريد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةعاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  183/20/8/0200الموضوع رقم 

جراحة بقسـ االستاذ المساعد  شريؼ محمد القشطيد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 8/8/0200اعتبارا مف  السعوديةخامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةحروؽ التجميؿ وال

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  583/20/8/0200الموضوع رقم 

طب االطفاؿ بقسـ المدرس  نجوى جاد محمد جادد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةعاشر بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية لمدة عاـ  الكميةب

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  836/20/8/0200 الموضوع رقم



 21/8/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200لمعاـ الجامعي الثانية عشر" الجمسة"كمية مجمس المحضر اجتماع 

 

14 

 
 

الجمدية بقسـ المدرس  ىبو اهلل سعد الديف خميؿد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 22/22/0200اعتبارا مف  السعوديةثاني بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةوالتناسمية 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 
 

  783/20/8/0200الموضوع رقم 

إعارة الباطنة العامة  بقسـالمدرس  عمى محمد عمى الخوليالنظر في منح د/ ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس 
 اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا. السعوديةبالمممكة العربية لمعاـ األوؿ بدوف مرتب لمعمؿ 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  883/20/8/0200الموضوع رقم 

إعارة جراحة العيف طب و بقسـ المدرس  أحمد محمد شبؿ فايدالنظر في منح د/ ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس 
 اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا. السعوديةبالمممكة العربية لمعاـ األوؿ بدوف مرتب لمعمؿ 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  983/20/8/0200الموضوع رقم 

إعارة توطنة المبقسـ  االستاذ المساعد أيمف مصمحي صقرالنظر في منح د/ ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس 
 اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا. السعوديةبالمممكة العربية لمعاـ األوؿ بدوف مرتب لمعمؿ 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  128/20/8/0200الموضوع رقم 

درس المساعد المبثينة محمود جودة عفيفي الطبيبة/  إنياء خدمةإبداء الراي في ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس 
 بعد انتياء اجازة مرافقة الزوج . 4/3/0200الكيمياء الحيوية بالكمية نظرا النقطاعيا عف العمؿ اعتبارا مف 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :خامسا 
  128/20/8/0200الموضوع رقم 

إبداء الراي في اجتماعات المجنة المشتركة المصرية  ػ بشأفا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي 
 االذربيجانية لمتعاوف االقتصادي والعممي والفني بيف الدولتيف .

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  108/20/8/0200الموضوع رقم 

      راي في اجتماعات المجنة المصرية التونسية المشتركة إبداء ال ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . التي عقدت في تونس
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 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  813/20/8/0200الموضوع رقم 

الموافقة  ػ بشأف المدرس المساعد بقسـ التوليد وأمراض النساء/ سارة مجدي فضؿ الطبيبةعرض الطمب المقدـ مف  
 . 0200سبتمبر  32حتى  09ا مؤتمر التوليد وأمراض النساء بكمية الطب جامعة القاىرة في الفتر مف عمى حضورى

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  811/20/8/0200 الموضوع رقم

المدرس غمباف سفر د/ يسرا عمى ال تعديؿ ميعاد الموافقة عمى ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
شخصية بجامعة لويفيؿ كنتاكي بالواليات المتحدة األمريكية  ةبقسـ الصحة العامة وطب المجتمع بالكمية إلى ميمة بحثي
عمى نفقتيا الشخصية  0203يناير  بدال مف 0200سبتمبر  إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه وذلؾ لمدة عاـ اعتبارا مف

 وذلؾ لظروؼ خارجو عف ارادتيا .   لخارجوبدوف تحمؿ الجامعة أي نفقات با
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 :سادسا : موضوعات البحوث العلمية 
  581/20/8/0200الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف  ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
( بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه وأوصت 19تمت الموافقة عمى )ؿ بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ لمتسجي

 . ودكتوراه ( بروتوكوؿ ماجستير1المجنة بتعديؿ )
 : القــــرار

 . أحيط المجمس عمما
  681/20/8/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى تسجيؿ األفكار البحثية العممية المقدمة مف  أفػ بشأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي:

 عدد األفكار الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ

 2 زميؿ طب األطفاؿ د/ مبروكة عطية ندا 2
 0 المدرس طب وجراحة العيف د/أحمد عبد المنعـ اليجع 0
 2 أستاذ مساعد رعيالطب الش د/ فاطمة شعباف قنديؿ 3
 0 أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيـز د/دينا فتوح سالـ 4
 2 المدرس االمراض الصدرية والتدرف بيشوي بيرزي تواضروسد/  5
 0 أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيـز د/ داليا صالح سيؼ 6
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 3 المدرس الباثولوجيا االكمينيكية د/ايماف محمد زاىر 7
 0 أستاذ مساعد جراحة المسالؾ البولية حمد كماؿ عمرد/م 8
 2 المدرس طب وجراحة العيف د/ غادة زيف العابديف رجب 9
 2 زميؿ طب األطفاؿ د/ محمد شكري الحاروف 22
 2 المدرس طب األطفاؿ د/ مي الصياد عبد الحميد 22
 2 دأستاذ مساع األنؼ األذف والحنجرة د/ ىبو عبد الرحيـ أبو النجا 20
 0 المدرس الطب الشرعي والسمـو د/ نجوي محمود حبيب 23

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  781/20/8/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى تسجيؿ األبحاث العممية الخاصة بطالب  ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 جستير ػػػ الدكتوراه( عمى النحو التالي :الدراسات العميا لدرجتي )الما

 موافقة مجمس القسـ الدرجة التخصص االسػػػػػـ ـ 

 08/6/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ احمد عادؿ محمود نوبير 2
 09/6/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ محمد سيد محمد ابوشوشة 0
 5/7/0200 ماجستير سميةاألمراض الجمدية والتنا ط/ سمر السيد عمى سيؼ الديف 3
 08/6/0200 دكتوراه التوليد وامراض النساء ط/ محمد صبري احمد رواش 4
 08/6/0200 ماجستير التوليد وامراض النساء ط/ محمد عمى عبد القادر منصور 5
 5/7/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/اسماء محمد عبد الرازؽ الفقي 6
 5/7/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية د الشافي شاىيفط/اسماء عفيفي عب 7
 5/7/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ رغدة عبد المنعـ شرؼ 8
 5/7/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ الياـ عبد الناصر جابر كشؾ 9
 09/6/0200 هدكتورا الجراحة العامة ط/ احمد سعد سيد احمد عرفو 22
 3/7/0200 ماجستير طب االطفاؿ ط/ بسمة السيد حسيف محمد فرج 22
 5/7/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ محمد عبد السميع زينيـ عيسى 20
 06/6/0200 ماجستير طب االسرة فاطمة محمد محمود البحيصيط/  23
 06/6/0200 ماجستير االشعة التشخيصية كماؿ يحيي محمد كماؿ الديفط/  24
 32/3/0200 ماجستير جراحة المسالؾ البولية عاصـ مرزوؽ عبد الرحيـ محمدط/  25
 06/6/0200 ماجستير الباطنة العامة شعباف السيد السيد محمدط/  26
 32/7/0200 ماجستير االشعة التشخيصية ط/محمد صالح ابو الفتح الحفناوي 27
 04/7/0200 ماجستير احة العيفطب وجر  ط/ سياـ صالح سيد احمد شحاتة 28
 04/7/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ شيماء سعيد احمد ىالؿ 29



 21/8/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200لمعاـ الجامعي الثانية عشر" الجمسة"كمية مجمس المحضر اجتماع 

 

17 

 
 

 5/7/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ مروة محمد البيي الجرواني 02
 3/7/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ رحاب حسف عمى مصطفى 02
 5/7/0200 ماجستير الجمدية والتناسميةاألمراض  ط/سمر عمى عبد الؤؼ عياد 00
 5/7/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ مروة فتحي عبد العاطي حجازي 03
 3/7/0200 دكتوراه الباثولوجيا االكمينيكية ط/ رانيا توفيؽ ىالؿ جبة 04
 07/7/0200 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية بسمة عبد النبي مصطفى محمدط/  05
 04/7/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ىدير عطية الشبشيريط/ 06
 06/7/0200 ماجستير التوليد وامراض النساء حسيف فيمي معوض السيدط/  07
 32/7/0200 ماجستير جراحة المسالؾ البولية ط/ احمد محمد عبد الحافظ الزيني 08
 3/7/0200 ماجستير التدرفاألمراض الصدرية و  ط/ فاطمة جالؿ عبد المقصود عمى  09
 04/7/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ وفاء احمد عبد اليادي 32
 32/7/0200 ماجستير الباثولوجيا ط/نورىاف انور حسف 32
 08/6/0200 ماجستير التوليد وامراض النساء ط/ ىند احمد عمى كميب 30
 06/7/0200 دكتوراه لنساءالتوليد وامراض ا محمد توفيؽ عبد الرحمف خمؼ اهللط/ 33
 5/7/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ امؿ السيد عمى والى 34
 32/7/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ اسالـ ابراىيـ طمبة جاد 35
 32/7/0200 دكتوراه االشعة التشخيصية ط/ احمد محمد احمد البرقي 36
 0/8/0200 ماجستير الجمدية والتناسميةاألمراض  ط/ ايو حسف محمد الجندي 37
 05/7/0200 دكتوراه الميكروبيولوجيا منى صالح السيد شبؿط/  38
 0/8/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/مروة ابو النور جماؿ 39
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  881/20/8/0200الموضوع رقم 

المدرس  ىناء عبد المحسف محمد عيد/ الطبيبةاضافة اسـ  ػ بشأفية لمدراسات العميا والبحوث أ.د/ وكيؿ الكممذكرة 
 . بالقسـ المدرسامؿ عمي الكوع والتدرف الى البحث المقدـ مف الطبيبة/  بقسـ االمراض الصدرية

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  981/20/8/0200الموضوع رقم 

المدرس بقسـ  / ايماف محمد متولي زاىرالطبيبةاضافة اسـ  ػ بشأفؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د/ وكيمذكرة 
المسجمة لدرجة الماجستير الى  نسمة سمير فوزيالباثولوجيا االكمينيكية الى البحث المشتؽ المقدـ مف رسالة الطبيبة/ 

 . اسماء السادة المشاركيف فى البحث
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. ةالموافق
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 سابعا : موضوعات الدراسات العليا :

  528/20/8/0200الموضوع رقم 

 عمى كؿ مف: الموافقة مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ػ بشأف

الى  32/22ػػ جزء ثاني  05/22/0200الى  0/22)جزء اوؿ  0200ػػ بدء االمتحانات لدور اكتوبر  2
32/22/0200 . ) 

 واالعالف عنيا .  0200ػػ االنتياء مف نتيجة امتحانات دور ابريؿ 0
ػػ اعداد الجداوؿ الدراسية وخطة التدريس لمدراسات العميا وارساؿ الخطة إلدارة الدراسات العميا وتحديد المواد  3

 االختيارية لكؿ قسـ.
 ػػ التقارير السنوية لمرسائؿ العممية . 4
 اقشات عف طريؽ تطبيؽ الزـو .ػػ االنتياء مف المن 5
 ػػ التواصؿ مع ادارة العالقات الثقافية لألعداد ألي نشاط عممي باألقساـ  . 6
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  528/20/8/0200الموضوع رقم 

سػناء احمػد ـ مػف الطبيبػة/ المقػد قبوؿ االعتػذارالموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . 0200عف دخوؿ االمتحاف دور أكتوبر  لمدرس المساعد بقسـ التخديرفؤاد ا

 القــــرار :

  الموافقة ... ويرفع لمجامعة

  508/20/8/0200الموضوع رقم 

حمف رامػػي محمػػد عبػػد الػػر الطبيػػب/ قيػػد الموافقػػة عمػػى  ػػػ بشػػأفمػػذكرة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 
فػػي جراحػػة االوعيػػة الدمويػػة بطػػب االزىػػر وذلػػؾ لعػػدـ وجودىػػا بطػػب  المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ الجراحػػة العامػػة المشػػالوي
 . المنوفية 

 القــــرار :

  الموافقة ... ويرفع لمجامعة

  538/20/8/0200الموضوع رقم 

( دبموـ وماجستير 37لعدد ) ترة الدراسةمد فالموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ػ بشأف
 تخصصات مختمفة ودكتوراه 

 القــــرار :

  عمى النحو التالي :  ... ويرفع لمجامعة لمدة عاـ آخرليـ  مد فترة الدراسةالموافقة عمى 

 ماجستير طب المناطؽ الحارة  ياره الشحات عبد الحميد زيف الديف ػ ط/2
 ماجستير طب االمراض المتوطنة   حساـ عبد الحكيـ القاضي ػ ط/0
 ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية   سمر سعيد احمد السيد ػ ط/3
 ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية   بسمة السيد محمد عيسى ػ ط/4
 ماجستير االمراض الصدرية والتدرف   ايماف طو طو شياب ػ ط/5
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 التدرفماجستير االمراض الصدرية و    فاطمة صالح بيومي ػ ط/6
 ماجستير النفسية والعصبية   اسماء محفوظ محمد محمد ػ ط/7
 ماجستير طب االطفاؿ   محمد حمدي عبد الموجود ػ ط/8
 ماجستير التوليد وامراض النساء   اسامة سعد محمد الشافعي ػ ط/9

 جراحة المسالؾ البولية  )عاميف(ماجستير   عاصـ مرزوؽ عبد الرحيـ ػ ط/22
 جراحة المسالؾ البولية  )عاميف(ماجستير    يف محمد محمدمحمد ياس ػ ط/22
 وجراحة العيفماجستير طب   احمد محمد اميف الفرماوي ػ ط/20
 ماجستير طب االطفاؿ  شريؼ سعيد السيد البطاوي ػ ط/23
 ماجستير طب االطفاؿ  احمد شعباف نصر عبد القوي ػ ط/24
 العيفماجستير طب وجراحة    احمد شاىيف خميؿ ػ ط/25
 ماجستير طب وجراحة العيف  عبد العزيز جماؿ عبد العزيز ػ ط/26
 ماجستير طب وجراحة العيف  )عاميف(   عبد الحميد فتحي عالـ ػ ط/27
 ماجستير جراحة العظاـ  احمد محمد فوزي عبد الغني ػ ط/28
 ماجستير جراحة العظاـ  اسالـ محمد عبد الواحد الخولي ػ ط/29
 دبموـ جراحة العظاـ   عبد العزيز محمد سالـ ػ ط/02
 دبموـ جراحة االنؼ واالذف والحنجرة   اية خالد ابراىيـ اسماعيؿ ػ ط/02
 دبموـ طب االطفاؿ  احمد محمد مصباح الصعيدي ػ ط/00
 دبموـ جراحة العظاـ  ايمف ابراىيـ مصطفى محمود ػ ط/03
 دبموـ طب وجراحة العيف  بسمة منيب حممي محمود ػ ط/04
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سحر سامى محمود عفيفى ط/ ػ05
 ماجستير النفسية والعصبية   ىمت حامد عرفاف احمد ػ ط/06
 ماجستير النفسية والعصبية   احمد عمى سعد عمى ػ ط/07
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سمر عمى عبد الرؤؼ عياد ػ ط/08
 ماجستير امراض القمب واألوعية الدموية  بسيونيرشاد جمعة رشاد ال ػ ط/09
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  )عاميف(  مروة محمد البيي الجرواني ػ ط/32
 ماجستير امراض القمب واألوعية الدموية  احمد عبد السميع توفيؽ اليمباوي ػ ط/32
 ظاـماجستير جراحة الع اسالـ عبد الحكيـ عبد المطيؼ عمراف ػ ط/30
 ماجستير الباطنة العامة  رضوى عصاـ عباس ىيكؿ ػ ط/33
 ماجستير طب الطوارئ  يوسؼ عبد الرحمف محمد ػ ط/34
 ماجستير جراحة المسالؾ البولية  محمد عمى سيد عبد الغفار ػ ط/35
 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  غادة خالد عبد المجيد كركور ػ ط/36
 الباطنة العامةدبمـو أمراض    ينصر عمى شمب دعاء ػ ط/37
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  185/20/8/0200الموضوع رقم 

 ماجستيرط/ سميحة محمد عطية  إلغاء قيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث
  طب االطفاؿ نظرا لتغير التخصص .

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  585/20/8/0200الموضوع رقم 

( درجة ماجستير ودكتوراه 32لعدد ) إيقاؼ القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 تخصصات مختمفة .

 : القــــرار
  ليـ عمى النحو التالي: ... ويرفع لمجامعة الموافقة عمى إيقاؼ القيد

 بأثر رجعي      2/22/0226مفلمدة عاميف  االوعية الدموية دبمـو القمب و  محمد روبي عبد العظيـ  ػػ ط/ 2

 لظروؼ خاصة      2/4/0202مفلمدة عاـ  ماجستير طب وجراحة العيف  اسراء عبد الرحيـ عيسى  ػػ ط/ 0
 بأثر رجعي      2/4/0202مفلمدة عاـ   ماجستير جراحة العظاـ  احمد حساـ الديف عبدالفتاح  ػػ ط/ 3
 بأثر رجعي   2/4/0228مفلمدة عاـ  ماجستير الجمدية والتناسمية  محمود عفيفي  سحر سامي ػػ ط/ 4
 لظروؼ خاصة  2/4/0200مفلمدة عاـ  ماجستير القمب واالوعية الدموية  محمد محجوب رياض  ػػ ط/ 5

 لظروؼ خاصة  2/4/0200مفلمدة عاـ      دكتوراه طب وجراحة العيف  احمد الرفاعي عمى ابواالغاػػ ط/ 6
 بأثر رجعي   2/4/0225مفلمدة عاميف  ماجستير الجراحة العامة  يوسؼ عبد الرحمف محمد  ػػ ط/ 7

 لظروؼ خاصة  2/22/0200مفلمدة عاميف      التشريح واالجنة  دكتوراه فاطمة محمد ابراىيـ  ػػ ط/ 8

 بأثر رجعي    2/22/0225مفلمدة عاميف    التوليد وأمراض النساء دبمـو  منى يسري احمد غانـ  ػػ ط/ 9

 لظروؼ خاصة  2/22/0200مفلمدة عاميف    دكتوراه الباثولوجيا   لمياء صبري عبدالصمدػػ ط/ 22

 بأثر رجعي      2/4/0202مفلمدة عاـ   ماجستير طب االطفاؿ  رحاب حسف عمى مصطفى  ػػ ط/ 22

 بأثر رجعي  2/4/0227مفلمدة عاـ  ماجستير طب وجراحة العيف    احمد شاىيف خميؿػػ ط/ 20
 بأثر رجعي  2/4/0227مفلمدة عاـ   ماجستير طب وجراحة العيف عبد العزيز جماؿ عبد العزيزػػ ط/ 23
 بأثر رجعي  2/22/0228مفلمدة عاميف   ماجستير الجمدية والتناسمية      اية حسف محمد الجندي ػػ ط/ 24
 لظروؼ خاصة  2/4/0200مفلمدة عاـ كمينيكية ماجستير الباثولوجيا اال   إيناس محمود محمد  ػػ ط/ 25
 بأثر رجعي   2/4/0202مفلمدة عاميف التوليد وأمراض النساء  ماجستير   ىند احمد عمى كميب  ػػ ط/ 26

 بأثر رجعي     2/22/0226مفلمدة عاـ ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية    ىند صبحي محمد سالـػػ ط/ 27
 بأثر رجعي2/22/0228لمدة عاـ مفماجستير االمراض الصدرية والتدرف  مقصودفاطمة جالؿ عبدالػػ ط/ 28
 بأثر رجعي  2/22/0202لمدة عاـ مفدبمـو االمراض الصدرية والتدرف    وساـ احمد إبراىيـػػ ط/ 29
 لظروؼ خاصة    2/22/0202مفلمدة عاـ دكتوراه طب االطفاؿ  اماؿ عبد اهلل السيد فرج  ػػ ط/ 02

 لظروؼ خاصة    2/4/0202مفلمدة عاميف   دكتوراه الجمدية والتناسمية    ماف عبد القادر محمد ريػػ ط/ 02

 بأثر رجعي  2/4/0229مفلمدة عاميف ماجستير الجمدية والتناسمية   كماؿ يحيي محمد كماؿػػ ط/ 00
 رجعي بأثر  2/4/0229مفلمدة عاميف ماجستير الجمدية والتناسمية   صفاء محمد عوضيفػػ ط/ 03
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 بأثر رجعي   2/4/0202مفلمدة عاـ     ماجستير الجراحة العامة   اسالـ إبراىيـ طمبوػػ ط/ 04
 لظروؼ خاصة   2/22/0200مفلمدة عاـ    دبموـ طب االطفاؿ   ايماف مرزوؽ محروس ػػ ط/ 05
 أثر رجعيب   2/22/0222مفأعواـ  4لمدة   دبمـو الباطنة العامة   احمد فتحي عبد السميعػػ ط/ 06

 لظروؼ خاصة   2/22/0202مفلمدة عاـ   ماجستير طب وجراحة العيف   مريـ احمد فتحيػػ ط/ 07

 بأثر رجعي  2/4/0200مفلمدة عاـ دبمـو امراض القمب واالوعية الدموية نجوى ابواليزيد عبدالحميد ػػ ط/ 08

 بأثر رجعي  2/4/0225مفة أعواـ لمدة ثالث  دبمـو أمراض الباطنة العامة  دعاء نصر عمى شمبيػػ ط/ 09

 بأثر رجعي2/22/0226مفلمدة ثالثة أعواـ ماجستيراألمراض الجمديةوالتناسمية محمود حمدي محمد ط/ ػػ 32

  685/20/8/0200الموضوع رقم 

د قطع ايقاؼ قيد ط/ محمد عبد اهلل سعد عبػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 .  الغني دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ لمدة عاميف لظروؼ خاصة

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  785/20/8/0200الموضوع رقم 

شريؼ سعيد لمطبيب/  موضوع الرسالةالموافقة عمى تعديؿ  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 االطفاؿ تعديال جوىريا عمى النحو التالي :ماجستير طب  البطاوي

....  القيمة التنبؤية لمتوسط حجـ الصفائح الدموية في االطفاؿ المصابيف بأمراض الكمى المزمنة:  موضوع الرسالة
 بناء عمى طمب المشرؼ .

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  885/20/8/0200الموضوع رقم 

لرسالة  تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة تعديؿػ بشأف الموافقة عمى  مية لمدراسات العميا والبحوثمذكرة أ.د/ وكيؿ الك
 .عمى النحو التاليلتكوف المجنة  محمود مناؿ محمد صالح الديفلمطبيبة/  ماجستير طب وجراحة العيف

 ةنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم ةعجامبكمية الطب  بقسـ طب وجراحة العيفاذ أست   اسماء محمد إبراىيـد/ ػػػ أ.
 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيفأست    مروه عمى زكيد/ ػػػ   
 ػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  وجراحة العيفبقسـ طب اذ أست   محمد ناجي محمدىد/ ػػػ   
 

 : القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. .الموافقة 

  985/20/8/0200الموضوع رقم 

( درجة ماجستير 4لعدد )الموافقة عمى تعديؿ لجنة اإلشراؼ  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : القــــرار
  ليـ عمى النحو التالي: ... ويرفع لمجامعة نة األشراؼالتعديؿ في لجالموافقة عمى 

 ماجستير طب األطفاؿ  شريؼ سعيد البطاوي ػ ط/2
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 طب األطفاؿ بالكمية   )لمسفر لمخارج( .بقسـ أستاذ مساعد   محمد سعيد المكاوي د/برفع اسـ 
 ( .طب األطفاؿ بالكمية   )لمسفر لمخارجبقسـ مدرس    نيمة محمد سعيد  د/برفع اسـ 
ضافة أ.  طب األطفاؿ بالكمية   بقسـ أستاذ    غادة محمد المشد د/وا 
ضافة     طب األطفاؿ بالكمية   بقسـ زميؿ   ىبة بدوي عبد السالـ د/وا 
 ماجستير الجراحة العامة محمد مبروؾ محمد الصباغ ػ ط/0

 لسفره لمخارخ( .الجراحة العامة بالكمية   )بقسـ أستاذ   ايمف احمد البتانوني د/برفع اسـ أ.
 دكتوراه الطب الشرعي والسمـو  ريياـ صبحي مصمحي ػ ط/3
ضافة     ) الحتياج الرسالة الية (الكيمياء الحيوية بالكمية   بقسـ مدرس   كماؿ عبد المقصود زرؽ  د/وا 
 التوليد وأمراض النساءدكتوراه    ساره مجدي فضؿ ػ ط/1
ضافة     بناء عمى طمب المشرفيف () بالكمية   التوليد وأمراض النساء بقسـ  دأستاذ مساع  نياد محمود حسني د/وا 

  862/20/8/0200الموضوع رقم 

كػؿ طػب الحػاالت الحرجػة ل ماجسػتير نقؿ القيػدالموافقة عمى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 : مف طب المنوفية إلي طب بنيػػػػػػػػػا عمى النحو التالي مف :

 / محمود محمد السيد الصعيديط ػػػ0  / محمود إبراىيـ سالـ المراكبيط ػػػ2
 / مينا مكـر عبد المسيحط ػػػ4   / احمد نزيو فيمي سميمافط ػػػ3

 القــــرار

  ... ويرفع لمجامعةالموافقة
  628/20/8/0200الموضوع رقم 

( 40لعدد ) تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشةوافقة عمى ػ بشأف الم مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلؾ بعد قبوؿ النشر بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 
 
 ماجستير طب وجراحة العيف   ىدير عطية الشبشيري ػ ط/ 2

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـمساعد باذ أست   فريد محمد وجدي د/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـاذ مساعد بأست  أسماء محمد إبراىيـد/ أ.ػ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـباذ أست  د سامي الوىيديأحمد/ أ.ػ 
 ماجستير طب وجراحة العيف   شيماء سعيد أحمد ىالؿ ػ ط/ 0

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػة العيف طب وجراحػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست  أسماء محمد إبراىيـد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـمساعد باذ أست   مروة عمى زكي د/ أ.ػ 
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 ػػػػػػػػػػػة العيف بييئة المستشفيات التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مساعداذ أست  عماد الديف محمد الجميعيد/ أ.ػ 
 ماجستير طب وجراحة العيف   وفاء أحمد عبد اليادي ػ ط/ 3

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجام بكمية الطبطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـاذ بأست  مصطفي كماؿ نصارد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـمساعد باذ أست   عادؿ جالؿ زكي د/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػالمنوف ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـمساعد باذ أست   مروة عمى زكي د/ أ.ػ 
 طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بييئة المستشفيات التعميميػػػػػػػػػة بدمنيور مساعداذ أست  عماد الديف محمد الجميعيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العيف  سياـ صالح سيد أحمد شحاتوػ ط/ 1

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـاذ مساعد بأست  سماء محمد إبراىيـأد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـمساعد باذ أست  محمد سامي عبد العزيزد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـباذ أست  جي المحمديمحمد ناد/ أ.ػ 
 ماجستير طب وجراحة العيف  محمد عبد السميع زينيـ عيسيػ ط/ 5

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف طب  قسـاذ بأست  مصطفي كماؿ نصارد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـمساعد باذ أست  أسماء محمد إبراىيـد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـمساعد باذ أست   مروة عمى زكي د/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػورةطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب جامعة المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ أست  داليا صبري االماـ البرعيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفاؿ  رحاب حسف عمى مصطفيػ ط/ 6

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست  دينا عبد الرازؽ ميدافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست   رانيا صالح الزياتد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  أسامة أبو الفتوح الفقيد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ  رحاب عبده عبد المنعـ عبد الالهػ ط/ 7

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست   وائؿ عباس بحبحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  أليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
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 ماجستير طب األطفاؿ  رشا نسيـ مصطفي الطبجيػ ط/ 8
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست   وائؿ عباس بحبحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجام بكمية الطبطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  محمود طاىر الموجيد/ أ.ػ 

 و الثاني صوت واحد()عمي أف يكوف األوؿ 
 ماجستير طب األطفاؿ  حسناء فتحي حسف غريبػ ط/ 9

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست  محمود أحمد الحاويد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـساعد باذ مأست  دينا عبد الرازؽ ميدافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػالمنوف ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجام بكمية الطبطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست   ىبو محمد حبمصد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفاؿ   طالبأميرة محمود أبو ػ ط/ 22

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست  دينا عبد الرازؽ ميدافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست  محمود أحمد الحاويد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست   رانيا صالح الزياتد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجام بكمية الطباألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  طب قسـاذ بأست  غادة سعد عبد المطمبد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 
 

 ماجستير طب األطفاؿ محمد محمد عبد المجيد العجوريػ ط/ 22
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  عمى محمد الشافعي د/أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ مساعد بأست   وائؿ عباس بحبحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست   غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجام بكمية الطباألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  طب قسـاذ بأست  محمود طاىر الموجيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفاؿ  ىالة محمد عبد اهلل جبةػ ط/ 20

   المجنة :
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 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست   وائؿ عباس بحبحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست   أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  أليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفاؿ  بسمة يسري عبد الوىاب عرابيفػ ط/ 23

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست   وائؿ عباس بحبحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست   غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراألزىػػػػػػ ةعجام بكمية الطبطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  محمود طاىر الموجيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفاؿ  دينا محمد محمد بسيونيػ ط/ 21

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػ قسـاذ بأست  عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ مساعد بأست   وائؿ عباس بحبحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بستأ   أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـاذ بأست  أليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد( 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  محمد عادؿ السيد مبارؾػ ط/ 25

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجام بكمية الطبالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  سعيد شمبي منتصرد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػة  قسـاذ ورئيس أست  محمد فيمي النعمانيد/ أ.ػ 
 دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ةعجامالطب بكمية القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست   حمزة محمد قابيؿد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  رشاد جمعو رشاد البسيونيػ ط/ 26
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست والء فريد عبد العزيز موسيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػة  قسـاذ مساعد بأست  نيفيف إبراىيـ ساميد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  سامية محمود عبد العزيزد/ أ.ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   الياـ عبد الناصر جابرػ ط/ 27
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  قسـاذ ورئيس أست  محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 



 21/8/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200لمعاـ الجامعي الثانية عشر" الجمسة"كمية مجمس المحضر اجتماع 

 

26 

 
 

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ض الجمدية والتناسمية األمرا قسـاذمساعد بأست   وفاء أحمد شحاتود/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست  أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 ةماجستير األمراض الجمدية والتناسمي   أمؿ السيد عمى واليػ ط/ 28
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  قسـاذ ورئيس أست  محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األمراض الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدية والتناسمية  قسـاذ بأست   ىشاـ نبيؿ خالدد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست  الوىاب صالح أحمد عبدد/ أ.ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   أية حسف محمد الجنديػ ط/ 29
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية األمراض الجمديػػػ قسـاذ بأست  مصطفي محمد سميمافد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ مساعد بأست  إيماف مسعود عبد الجيدد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب مراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية األ قسـاذ بأست  أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سمر عمى عبد الرؤؼ عيادػ ط/ 02
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامطب بكمية الاألمراض الجمدية والتناسمية  قسـاذ ورئيس أست  محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  قسـاذمساعد بأست   وفاء أحمد شحاتود/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست  أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   مروة أبو النور جماؿػ ط/ 02
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست  عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب راض الجمدية والتناسمية األم قسـاذمساعد بأست   وفاء أحمد شحاتود/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست  أسامة حسيف القاضيد/ أ.ػ 
 

 لتناسميةماجستير األمراض الجمدية وا  مروة فتحي عبد العاطي حجازيػ ط/ 00
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست  عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 منوفيػػػػػػةال ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست   عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية  قسـاذ بأست  حناف صبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريد/ أ.ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية  كماؿ يحيي محمد كماؿ الديفػ ط/ 03
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  بد العزيز معاليمحمد عد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ مساعد بأست  شيماء عبد الحميد حسنيفد/ أ.ػ 
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 الزقازيػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست   أحمد صبري راغبد/ أ.ػ 
 دكتوراه األشعة التشخيصية  أحمد محمود أحمد البرقيػ ط/ 01

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  قيبسمة عبد المنعـ دسو د/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعامجبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست   أشرؼ أنس زيتوفد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  ىيثـ ىاروف السعيد اماـد/ أ.ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية محمد صالح أبو الفتح الحفناويػ ط/ 05
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  محمد شوقي عبد اهللد/ أ.ػ 
 لمنوفيػػػػػػةا ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ مساعد بأست  طارؽ فوزي عبد الالد/ أ.ػ 
 الزقازيؽ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ مساعد بأست أحمد عوض عبد العزيز بيصارد/ أ.ػ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء محمد توفيؽ عبد الرحمف خمؼ اهللػ ط/ 06
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـب اذأست  سعيد عبد العاطي صالحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  محمد إسماعيؿ صبريد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  أسامة عمى الكيالنيد/ .أػ 
 عيف شمس ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  أحمد الحسيني سالمةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ىند أحمد عمى كميبػ ط/ 07

   المجنة :
 ػةالمنوفيػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  أسامة عمى الكيالنيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ مساعد بأست   نبيو إبراىيـ الخوليد/ أ.ػ 
 ػػةالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  عالء مسعود جمعود/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  إسماعيؿ محمد ميراد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير جراحة المسالؾ البولية حساـ السيد أحمد قطب الصعيديػ ط/ 08
   نة :المج
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  فاطمة أحمد الصرفيد/ أ.ػ 
 يػػػػػػةالمنوف ةعجامبكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ ورئيس أست  سمطاف محمد سمطافد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست خالد محمد عبد الصمد محمدد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة المسالؾ البولية  عاصـ مرزوؽ عبد الرحيـػ ط/ 09
   المجنة :
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 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـذ ورئيس اأست  سمطاف محمد سمطافد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  محمد عبد المنعـ الشاذلىد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  داريمحمد أحمد البند/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة المسالؾ البولية  محمد عمى سيد عبد الغفارػ ط/ 32
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جراحة المسالؾ  قسـاذ بأست  عبد العميـ محمد الدرعيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  فاطمة أحمد الصرفيد/ أ.ػ 
 المنصورة ةعجامبمركز الكمي والمسالؾ البوليةجراحة المسالؾ البوليػػػػةاذ أست الشحاتمحمود أنيس محمد د/ أ.ػ 

 ماجستير طب الطوارئ  يوسؼ عبد الرحمف محمدػ ط/ 32
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػة الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػ قسـاذ بأست   مجدي أحمد لولحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ مساعد بأست  يحيي محمد عبده الخطيبد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجراحػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست  محمد عمى محمد شحاتود/ أ.ػ 

 ماجستير الجراحة العامة   إسالـ إبراىيـ طمبو جادػ ط/ 30
   المجنة :

 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب جراحػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػروؽ  قسـاذ ورئيس أست   محمد أحمد مجاىدد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الجراحػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  ىادي صالح أبو عاشورد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػروؽ جراحػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  طارؽ عبد الحميد كشؾد/ أ.ػ 
 األكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجراحػة التجميؿ والحروؽ اذ أست  طارؽ سالـ المنوفيد/ أ.ػ 

 وت واحد()عمي أف يكوف األوؿ و الثاني ص
 ماجستير جراحة العظاـ  أحمد حساـ الديف عبد الفتاحػ ط/ 33

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قسـاذ بأست  أحمد فؤاد شمس الديفد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب جراحػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قسـاذ مساعد بأست  رو عبد المرضي قنديؿعمد/ أ.ػ 
 سكندريةاإل ةعجامبكمية الطب جراحػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قسـاذ مساعد بأست   محمد حسف أحمدد/ أ.ػ 

 عالج األوراـ والطب النوويدكتوراه   إيماف حممي دسوقي حبيشػ ط/ 31
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ب النوويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالج األوراـ والط قسـاذ بأست  إيماف عبد الرازؽ توفيؽد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ب النوويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج األوراـ والطعال قسـاذ بأست  ىاجر عبد المجيد العجيزيد/ أ.ػ 
 ػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اذ مساعد األشعةأست  محمد محمد حسينيد/ أ.ػ 
 الزقازيػػؽ ةعجامبكمية الطب  ب النوويػػعالج األوراـ والط قسـاذ ورئيس أست  مصطفي حجاجرشا محمد د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
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 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية  بسمة عبد النبي مصطفي محمدػ ط/ 35
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الكيمياء الحيوية قسـاذ بأست  مناؿ عبد العزيز سعفافد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست   نجالء محمد غنايـد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ بأست  سالي محمود سعيد شمبيد/ أ.ػ 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةدكتوراه    منى صالح السيد سبؿػ ط/ 36
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميكروبيولوجيا الطبي قسـاذ ورئيس أست   أمؿ فتح اهلل مقمدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قسـاذ بأست  مبروؾ محمود غنيـد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػنوفيػػػػػػالم ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قسـاذ بأست  سحر عمى محمد عمىد/ أ.ػ 
 ػػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قسـاذ بأست   عزة زغموؿ لبيبد/ أ.ػ 
 طنطػػػػا ةعجامالطب بكمية والمناعةالميكروبيولوجيا الطبية قسـاذ ورئيس بأست  محمد زكريا حسيف حسفد/ أ.ػ 

 صوت واحد(و الثالث الثاني  )عمي أف يكوف األوؿ و
 الباثولوجيا اإلكمينيكيةدكتوراه    رانيا توفيؽ ىالؿ جبوػ ط/ 37

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـاذ ورئيس أست   سياـ أحمد خضيرد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـاذ بأست  إيماف عطية التونسيد/ أ.ػ 
 عيف شمس ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـاذ بأست   مناؿ فوزي جبرد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  السيد السيد محمد شعبافػ ط/ 38
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأست  محمود محمد عمارةد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـذ مساعد باأست   ىبو السيد قاسـد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامالطب  بكمية الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأست  أحمد ربيع العربجيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأست   أحمد كماؿ عكاشةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األسرة  محمود البحيصي فاطمة محمدػ ط/ 39

   المجنة :
 ةالمنوفي ةعجامبكمية الطب اذمساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسرة أست   أمؿ أحمد سالمةد/ أ.ػ 
 ةالمنوفي ةعجامبكمية الطب ػػػػرة اذ مساعد بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأست  نورا عبد اليادي خميؿد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب اذ بقسـ الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أست   ىالة اليادي ىاشـد/ أ.ػ 

 ألمراض الصدرية والتدرفماجستير ا  فاطمة جالؿ عبد المقصود عمىػ ط/ 12
   المجنة :
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 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف قسـاذ بأست   نوراف يحي عزبد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـاذ مساعد بأست  جيياف عمى عبد العاؿد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـاذ بأست  محمد عبد المحسف الميديد/ أ.ػ 

 ماجستير الباثولوجيا   نورىاف أنور حسفػ ط/ 12
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالباثولوجيػػػػ قسـاذ بأست  ىياـ عبد السميع عيادد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  داليا رفعت الشراكيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سـاذ ورئيس قأست  مشيرة محمد عبد الواحدد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ ورئيس أست  منى عبد الحؽ عبد العظيـد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  حسيف فيمي معوض السيدػ ط/ 10

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  ناصر كماؿ عبد العاؿ د/أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ مساعد بأست  محمد السباعي عنترد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ مساعد بأست  عماد الديف عمى سميمافد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قسـاذ بأست  عصمت حمدي أبو زيدد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 

  608/20/8/0200الموضوع رقم 

طالب  (52لعدد ) تسجيؿ موضوع الرسالةػ بشأف الموافقة عمى  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوثمذكرة أ.د/
 وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..جيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي الموافقة عمى تس
 دكتوراه طب وجراحة العيف   بسمة عابديف السيد حسف ط/ػػػ 2

 :  الرسالة موضوع
 تكرار االرتشاح بمقولة العيف بعد التوقؼ عف حقف مثبطات عوامؿ النمو بالشبكية في حاالت انسداد الوريد الشبكي .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست   أميف فيصؿ المقوةػ أ.د/ 

 منوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  أسماء محمد إبراىيـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب   أحمد عادؿ سالمةػ   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العيف  وساـ سعيد عبد اهلل جادو بسيوني ط/ػػػ 0
 :  الرسالة موضوع

 قييـ كثافة األوعية الدموية في أمراض العصب البصري بإستخداـ الماسح الضوئي المقطعي لألوعية الدموية .ت
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 المشرفوف : 
 ػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست عمبة محمد عبد المنعـ يمانيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست   حاتـ محمد مرعيػ أ.د/ 

 وفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمن ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  أسماء محمد إبراىيـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب  أحمد إبراىيـ بسيونيػ   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العيف   أحمد الرفاعي عمى أبو االغا ط/ػػػ 3
 :  الرسالة موضوع

 سة مقارنة بيف حقف الفيمر وعممية تجميؿ الجفف في عالج تشوه الجفف السفمي لمعيف .درا
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست  حاتـ محمد جاد مرعيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست   مندور سامح سعدػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػجاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـأستاذ ب  عزة جابر جابر عنتر فرجػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب  عمى عبد الحكـ الحايسػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف  الزىراء  محمد عبد اليادي الرفاعي ط/ػػػ 1
 :  الرسالة موضوع

 . 29-مشبكية ما بعد مرض الكوفيد إلتياب األوعية الدموية ل
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست  ىشاـ محمد فؤاد المزارػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب طب وج قسـأستاذ مساعد ب إيماف محمود عبد المطيؼ دسوقيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب  أحمد إسماعيؿ رمضافػ   د/ 

 
 

 ماجستير طب وجراحة العيف   مؿإيماف مؤمف عبد الجواد الج ط/ػػػ 5
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ تأثير أمراض الجفوف عمى تضاريس سطح القرنية .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  محمد سامي عبد العزيزػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب  الحايسعمى عبد الحكـ ػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف    مي سعيد المعداوي ط/ػػػ 6
 :  الرسالة موضوع

 لسكر .العالقة بيف جفاؼ العيف والييموجموبيف الغميكوزيالتي بيف مرضي ا
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست  حاتـ محمد جاد مرعيػ أ.د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  محمد سامي عبد العزيزػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب  عمى عبد الحكـ الحايسػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف   أسماء سعيد عبد الستار إبراىيـ ط/ػػػ 7
 :  الرسالة عموضو 

 أىمية التصوير الوعائي المقطعي في عالج اتساع األوعية الدموية المشيمية الناتج عف قصر النظر .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  سامح محمد الجوىريػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب   سالمة أحمد عادؿػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف   دعاء حساـ الديف جاد اهلل ط/ػػػ 8
 :  الرسالة موضوع

 باستخداـ الماسح الضوئي المقطعي لمعيف .قياس سمؾ الخاليا العصبية في مرضي الفشؿ الكموي المزمف 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست   أميف فيصؿ المقوةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجػػػػػػة العيف بكمية الطب طب وجراحػػػ قسـأستاذ مساعد ب  أسماء محمد إبراىيـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  ىبو كماؿ عبد الخالؽ ػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف   خميؿ خميسأحمد شاىيف  ط/ػػ 9
 :  الرسالة موضوع

التصوير الوعائي المقطعي البصري لممنطقة المحيطة بالعصب البصري في مرضي المياه الزرقاء األولية ذات الزاوية 
 المفتوحة .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػ قسـاذ بأست  فريد محمد وجدي فريدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب  عمى عبد الحكـ الحايسػ   د/ 

 جستير طب وجراحة العيف ما  مريـ ناصر لحظي سالمة ط/ػػػ 22
 :  الرسالة موضوع

مقارنة بيف المؤشرات الطبوغرافية لمقرنية في العيوف الطبيعية  والعيوف المخروطية بيف اثنيف مف طبوغرافييف القرنية 
 المستندة إلى كاميرا تشايمفموج .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػة العي قسـأستاذ مساعد ب   مروة عمى زكيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  محمد سامي عبد العزيزػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الع قسـمدرس ب   أحمد عادؿ سالمةػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف    محمد مصطفي حسيف ط/ػػػ 22
 :  الرسالة موضوع
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 مادة وتصميـ العدسة المزروعة داخؿ العيف وعالقتيـ بتعتيـ الحافظة الخميفة .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـذ باأست   أميف فيصؿ المقوةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  محمد سامي عبد العزيزػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف   عبد العزيز جماؿ عبد العزيز  ط/ػػػ 20
 :  الرسالة موضوع

دقة معادلة باريت العالمية الثانية ومعادلة اس ار كي النظرية لحساب قوة العدسة في المرضي الذيف يعانوف مف قصر 
 النظر الشديد .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب طب وجراحػ قسـاذ بأست عبد الرحمف السباعي سرحافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  مروة عمى زكي جالؿػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف   ماويأحمد محمد أميف الفر  ط/ػػػ 23
 :  الرسالة موضوع

دراسة مقطعية لالختالفات بيف قياس ضغط العيف باستخداـ جياز جولدماف وجياز نافخ اليواء وجياز )أي كير( 
 والعالقة مع سمؾ مركز القرنية .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال قسـاذ بأست   سامح سعد مندورػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب  سارة عبد المجيد ناجيػ   د/ 

 طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بمعيد بحوث أمراض العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفمدرس   محمد معتز محمد مرادػ   د/ 

 
 

 ماجستير طب وجراحة العيف   عمياء عبد المنعـ أميف سمطاف ط/ػػػ 21
 :  الرسالة موضوع

 لبصري وعالقتيا بحدة البصر لدي مرضي اعتالؿ الشبكية السكري .معايير تصوير األوعية الطبوغرافية بالتماسؾ ا
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  أسماء محمد أحمد إبراىيـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػ قسـمدرس ب  أحمد عادؿ زناتي سالمةػ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   يسرا خميؿ عطية محمد  ط/ػػػ 25
 :  الرسالة موضوع

 تأثير لقاحات فيروس كوررونا المستجد عمى الدورة الشيرية .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأست   السيد محمد عادؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  عماد الديف سميمافػ   د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس ب ثروت أبو دقيقة أحمد محمدػ   د/ 

 ػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس ب  ىبو ماجد أبو شاديػ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء   صباح إبراىيـ مصطفي  ط/ػػػ 26
 :  الرسالة موضوع

واالستراديوؿ في السائؿ الجريبي  6تأثير إعطاء الكالسيـو وفيتاميف د عمى تركيز عامؿ نخر الوـر الفا انترلوكيف 
 يف .ونتيجة الحقف المجيري في المرضي الذيف يعانوف مف متالزمة تكيس المبيض

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأست  سعيد عبد العاطي صالحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػة ةػػػػػعػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  عبد الحسيب صالح سعدػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس ب أحمد محمد ثروت عبد الرحمفػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس ب   ىبو فرج سالمةػ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء   إسراء محمد إبراىيـ الشيمي  ط/ػػػ 27
 :  الرسالة موضوع

دور سمؾ الدىوف النخابيو الجنينية وقطر الشرياف الرئوي الرئيسي لمجنيف في التنبؤ بحصيمة الوالدة في السيدات 
 سكري .الحوامؿ المصابات بداء ال

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأست  عالء مسعود عبد الجيدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػة ةػػػػػعػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  عماد الديف سميمافػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  ىيثـ أبو عمى حمزةػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػ ةعػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس ب  شريؼ صبحي منشاوي ػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ىشاـ حسيف أحمد حامد  ط/ػػػ 28
 :  الرسالة موضوع

انتشار العالقة بيف األجساـ المضادة ليرموف االريثروبويتيف وعدـ االستجابة لمعالج الدوائي المحفز لتكويف كرات الدـ 
 لمزمف .الحمراء في مرضي المرحمة األخيرة مف الفشؿ الكموي ا

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست  محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   أحمد راغب توفيؽػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   ىبو السيد قاسـػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   غادة إسماعيؿ خميؿ مصطفي  ط/ػػػ 29
 :  الرسالة موضوع

نسبة كرات الدـ البيضاء المتعادلة إلى الخاليا الميمفاوية ونسبة الصفائح الدموية إلى الخاليا الميمفاوية كدالالت عمى 
 نتائج الضعؼ العاـ لممرضي المتعايشيف عمى جمسات االستصفاء الدموي .
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 رفوف : المش
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست  محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست   ىبو السيد قاسـػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد الحسيني السيد عيسوي  ط/ػػػ 02
 :  الرسالة موضوع

االرتباط بيف مستويات ىرموف الغدة الدرقية ومرض الكبد الدىني المرتبط بالتمثيؿ الغذائي في المرضي المصرييف 
 سكري مف النوع الثاني .بال

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمد زكريا نوحػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   حنفي نبيو حنفي  أسماء ط/ػػػ 02
 :  الرسالة موضوع

 ضعؼ اإلدراؾ لدي كبار السف مف المصرييف المصابيف بفقر الدـ بسبب نقص الحديد
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاماألمراض العصبية والنفسيػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست  أيمف عبد الفتاح الحدادػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػ قسـاذ مساعد بأست  عالء عفت عبد الحميدػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  دعاء محمد الشاميػ   د/ 

 

 ماجستير طب األطفاؿ  محمود محمد عبد الحميد إسماعيؿ ط/ػػػ 00
 :  الرسالة موضوع

 اختالؿ وظيفة عضمة القمب في مرضي األطفاؿ المصابيف بالمتالزمة النفروزية .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   غادة محمد المشدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب  زيف عبد المطيؼ عمرػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب  زارباسـ عبد الفتاح الجػ   د/ 

 ماجستير طب األطفاؿ   أحمد شعباف نصر عبد القوي ط/ػػػ 03
 :  الرسالة موضوع

لوـر الفا وعالقتة بنقص االنتباه وفرط الحركة لدي األطفاؿ والمراىقيف تعدد أشكاؿ النوكميوتيد المفردة لعامؿ نخر ا
 المصرييف.

 المشرفوف : 
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 ػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست  سامح عبد اهلل عبد النبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومي  قسـأستاذمساعد ب  حناف مسعد إسماعيؿ بديرػ   د/ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوف ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب  أحمد شوقي أبو ىولوػ   د/ 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية    أحمد محمد عبد العزيز ط/ػػػ 01
 :  الرسالة موضوع

 دور إعطاء جرعة تحميؿ عالية مف األتورفاستاتيف قبؿ إجراء القسطرة التداخمية األولية لمرضي احتشاء عضمة القمب .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بتأس  غادة محمود سمطافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   عوني جماؿ شمبيػ   د/ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   سعد ماجد مجدي عبد المالؾ ط/ػػػ 05
 :  الرسالة موضوع

العالقة بيف المستوي الدمي لمنياية االمينية مف طميعة الببتيد المخي المدر لمممح في البوؿ وقياسات جياز التقييـ 
 الكيربي ألداء القمب في متابعة مرضي فشؿ عضمة القمب .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   أماني رجب سراجػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   نجالء فييـ أحمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  أحمد السيد أحمد سميمافػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالطب  بكمية مدرس طب الحاالت الحرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                 محمد محمود طريحػ   د/ 

 
 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   عمرو عبد اهلل أحمد سالـ ط/ػػػ 06
 :  الرسالة موضوع

عادة تدفؽ الدـ في الشراييف التاجية في مرضي جمطة القمب الكمية  االرتباط بيف مؤشر ضغط دـ الكاحؿ إلي العضد وا 
 يخضعوف لمقسطرة القمبية العالجية األولية . والذيف

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   أحمد محمد عمارةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاملدمويػة بكمية الطب القمب واألوعية ا قسـاذ مساعد بأست  نيفيف إبراىيـ ساميػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  أسماء عبد الكريـ قناويػ   د/ 

 األوعية الدموية دكتوراه أمراض القمب و   محمد عبد الرحيـ عمى الطنوبي ط/ػػػ 07
 :  الرسالة موضوع

تأثير االجياد الطولي الجمعي ومعدؿ سنتاكس عمى المدي القصير والمدي البعيد بعد التدخؿ األولي بالقسطرة 
 التداخمية في مرضي جمطات القمب الحادة .

 المشرفوف : 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػة بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست  محمود عمى سميمافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الدمويػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   مراد بشاي ميناػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب  أسماء عبد الكريـ قناويػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   سحر سامي محمود عفيفي ط/ػػػ 08
 :  الرسالة موضوع

 إنتشار عسر الجماع عند االناث في منتصؼ العمر في الدلتا .
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  ئيس قسـور اذ أست  محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجاماألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  ىند رضا السيد عمرػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   حناف حمدي محمد أبو زيد ط/ػػػ 09
 :  الرسالة موضوع
 الطعاـ عمى خصوبة الذكور .تأثير 

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أست  محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجامالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الطب  قسـمدرس ب  يسرا عمى رحيـ الغمبافػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   صفاء محمد عوضيف شعير ط/ػػػ 32
 :  الرسالة موضوع

 مع قابمية اإلصابة بمرض حب الشباب . 3ارتباط االختالؼ الجيني لجينات جرانيوليسيف وبنتراكسيف 
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست  عزة جابر عنتر فرجػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجامالكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  سارة كماؿ عبد المقصودػ   د/ 

 ة ماجستير األمراض الجمدية والتناسمي  ميادة محي عباس يونس ط/ػػػ 32
 :  الرسالة موضوع

 تأثير جراحات السمنة عمى الوظيفة الجنسية لدي الرجاؿ والسيدات المصابيف بالبدانة باإلضافة إلى شركائيـ .
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  بقسـاذ أست   ىشاـ نبيؿ خالدػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  أحمد سعيد الكيالنيػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    رويدا عماد عبد العميـ ط/ػػػ 30
 :  الرسالة موضوع
 .الطعاـ عمى الوظيفة الجنسية في الذكورتأثير 

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أست  محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
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 عة المنوفيػةجامالصحةالعامة وطب المجتمع بكمية الطب  قسـاذمساعد بأست   ىبو خضري عالـػ   د/ 

 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية    ار إبراىيـ مخيمرمن ط/ػػػ 33
 :  الرسالة موضوع
 كارنيتيف و االريثروبويتيف عمى ىزاؿ العضالت الييكمية المحدث بالسيسبالتيف في الجرذاف .-تأثير اؿ

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجامكمية الطب الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة ب ورئيس قسـاذ أست   ميا محمد البطشػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجاماليستولوجيا وبيولوجيا الخمية بكمية الطب  قسـأستاذمساعد ب داليا عبد الرازؽ محمود نويةػ   د/ 

 المنوفيػة ةعػجامالفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  إيماف أبو اليزيد عمىػ   د/ 

 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية   أية مصطفي سعد عثماف ط/ػػػ 31
 :  الرسالة موضوع

دراسة التأثيرات الوقائية العصبية لمسيمفاستاتيف أو السيتاجميبتيف عمى اإلضطراب اإلداركي المحدث بالدوكسوروبيسينفي 
 الجرذاف.

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجامالفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أست   ميا محمد البطشػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجاماليستولوجيا وبيولوجيا الخمية بكمية الطب  قسـأستاذمساعد ب   رانيا إبراىيـ ياسيفػ   د/ 

 المنوفيػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب الفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب  عماد الديف متولي الحناويػ   د/ 

 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية    داليا جماؿ فؤاد السيد ط/ػػػ 35
 :  الرسالة موضوع

 راسيؿ .دراسة التأثير المضاد لالكتئاب لمميتفورميف في نموذج الجرذاف لقصور الغدة الدرقية المحدث بالبروبيؿ ثيويو 
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامالفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أست   ميا محمد البطشػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجامػػػػا بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـأستاذ مساعد ب  أسماء شمس الديف محمدػ   د/ 

 المنوفيػة ةعػجامالفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   إيماف محمد سويدػ   د/ 

 دكتوراه الفارماكولوجيا اإلكمينيكية   سماح محمد عبد السالـ ط/ػػػ 36
 :  الرسالة موضوع
 أثيرات الوقائية لمقمب لمباثوجميتازوف والروسوفاستاتيف عمى اعتالؿ عضمة القمب السكري في الجرذاف.دراسة الت

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجامالفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أست   ميا محمد البطشػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجامرماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب الفا قسـمدرس ب   السيد محمد ياسيفػ   د/ 

 المنوفيػة ةعػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـمدرس ب   دينا محمد عالـػ   د/ 

 ماجستير طب المناطؽ الحارة    إيماف محمد عرب ط/ػػػ 37
 :  الرسالة موضوع
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دور مستويات سالسؿ ضوء الفتيؿ العصبي في مصؿ مرضي التشمع الكبدي المصاحب لمحد األدني مف الغيبوبة 
 الكبدية .

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجامطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض المتو  مساعد بقسـاذ أست  حساـ الديف مصطفي سميـػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أست  مؤمنة سعيد الحاموليػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػ بقسـ مدرس  أماني عباس عامرػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس   سارة محمود الديبػ   د/ 

 ماجستير طب المناطؽ الحارة    يدأية عبد المنعـ عب ط/ػػػ 38
 :  الرسالة موضوع

 خطورة حدوث الوـر الغدي بالقولوف والمستقيـ في المرضي المصرييف المصابيف بتدىف الكبد غير الكحولي .
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست  محمد عالء الديف نوحػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أست  أيمف عبد الحميـ الجمؿػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ مدرس  أماني عباس عامرػ   د/ 

 دكتوراه طب المناطؽ الحارة   محمد الطنطاوي سالـ فرج ط/ػػػ 39
 :  الرسالة موضوع

العالقة بيف مستوي الكيميريف والفسفاتيف بالمصؿ وكثافة العظاـ في المرضي المصابيف بأمراض التيابات األمعاء 
 مناعية .ال

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أست  محمد عالء الديف نوحػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مساعد بقسـاذ أست   نجالء سعيد العبدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس  أحمد أبو زيد أحمد طعيموػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجاميكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمين بقسـ مدرس  نوراف طمعت أبو الخيرػ   د/ 

 األشعة التشخيصية بالمعيد القومي لألمراض المتوطنة والكبد أستاذ مساعد زينب مصطفي مصطفي متوليػ   د/ 

  األنؼ واألذف والحنجرةماجستير   أحمد سمير محمد عبد المنعـ ط/ػػػ 12
 :  الرسالة وعموض

 دور الحافز الثالثي الرابع والعشريف في المرضي الذيف يعانوف مف التياب الجيوب األنفية الفطرية الغازية الحادة .
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػمجابكمية الطب  رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنؼ واألذف والحنج بقسـاذ أست  أحمد عبد المنعـ رجبػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنؼ واألذف والحنج بقسـاذ أست  أيمف عمى عبد الفتاح عمىػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامطب بكمية ال رةػػػػػػػػػػػػػػاألنؼ واألذف والحنج بقسـمساعد اذ أست  أحمد عبد الحميـ محمدػ أ.د/ 

  األنؼ واألذف والحنجرةماجستير   راندا محمد عبد الحميـ عمارة ط/ػػػ 12
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 :  الرسالة موضوع
 المضاعفات العينية مع التياب الجيوب األنفية الفطرية الغازية خصائصو ونتائجو .

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف والحنجاألنؼ واألذ ورئيس قسـاذ أست  عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنؼ واألذف والحنج بقسـاذ أست  إبراىيـ أحمد عبد الشافيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  رةػػػػػػػػػػػػػػواألذف والحنجاألنؼ  بقسـمساعد اذ أست   ىبو عبد الرحيـػ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    أحمد نادي الفقي ط/ػػػ 10
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة بيف الترقيع المركب والشرائح المحمية الموضعية في عممية إعادة بناء الثمث األخير مف األنؼ .
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست  عباس تعمب عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجاملطب بكمية ا جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـاذ أست   طارؽ فؤاد كشؾػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـمدرس    حساـ حسف فوزيػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   إسالـ أسامة محمود ليمة ط/ػػػ 13
 :  الرسالة موضوع

 يؿ البريتوني قبؿ وبعد إستئصاؿ سرطاف المعدة .إمكانية وجود خاليا إيجابية بالغس
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست سميماف عبد الرحمف الشخصػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـاذ تأس   أسماء جابر عبدهػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  ػػػػػةالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـأستاذ مساعد   محمد حامد المميجيػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس   محمود مجدي العباسيػ   د/ 

 اـ ماجستير جراحة العظ  محمد مجدي عمى عبد السالـ ط/ػػػ 11
 :  الرسالة موضوع

صالح الغضروؼ الثالثي لمرسغ لعالج حاالت زيادة طوؿ عظمة الزند بعد إصابة .  تقييـ تقصير عظمة الزند وا 
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  ػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   بياء الديف السرويػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـاذ مساعد أست  سامي عبد اليادي صقرػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمدرس   أحمد عبد العظيـ أبو سالـػ   د/ 

 ماجستير الباثولوجيا    ىناء محمد عبد الوارث ط/ػػػ 15
 :  الرسالة موضوع

مات ىستوكيميائية دراسة استخداـ بروتيف المصفوفة قميمة القسيمات الغضروفية وأكتيف العضالت الممساء ألفا كعال
 مناعية لتميؼ الكبد في ضيؽ القناة الصفراوية .
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 المشرفوف : 
 يةالمنوف ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـاذ أست  محمد إبراىيـ شعبافػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـمساعد اذ أست  آيات شعباف حميدةػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػي  ػاالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمدرس    والء جابر الجنديػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـمدرس    ىند أحمد قاسـػ   د/ 

  األمراض الصدرية والتدرفماجستير    إيماف كحيؿ محمد القط ط/ػػػ 16
 :  الرسالة موضوع

إستنشاؽ رذاذ الميدوكاييف في مرضي الربو الشعبي الحاد وتأثيره عمى معدؿ التدفؽ األقصي لمزفير وانحباس اليواء 
 الذي يتـ تقييمو بواسطة الموجات فوؽ الصوتية .

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  ة والتدرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصدري األمراض بقسـاذ أست   نوراف يحيي عزبػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  ة والتدرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الصدري بقسـاذ أست  ميا يوسؼ الحفناويػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  ة والتدرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الصدري بقسـمدرس    مروة محمد شرؼػ   د/ 

 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية   شيماء طو عبد الحكيـ عمارة ط/ػػػ 17
 :  الرسالة موضوع

عمى االعتالؿ العصبي  0تأثير مثبطات اإلنزيـ المحوؿ لألنجيوتنسيف مقابؿ حاصرات مستقبالت األنجيوتنسيف 
والمصاحبة بارتفاع ضغط الدـ  0حيطي واختالؿ األوعية الدموية في الفئراف المصابة بداء السكري مف النوع الم

 الشرياني .
 المشرفوف : 

 المنوفية ةػعػػػػػػجامبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست  سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـاذ أست   أسماء جابر عبدهػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  يا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػةالفسيولوج بقسـاذ مساعد أست أمنية أميف عبد المعبود محمدػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس   سوزاف عبد الحميد خضيرػ   د/ 

 حة التجميؿ والحروؽ دكتوراه جرا نورا محمد صالح الديف الشرقاوي ط/ػػػ 18
 :  الرسالة موضوع

 المقارنة بيف البدائؿ الجمدية والوسائؿ التقميدية األخرى في ترميـ الجروح المعقدة باألنسجة الرخوة .
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـاذ أست   داليا مفرح السقاػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـمدرس   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   أسماء محمد عمى صقر ط/ػػػ 19
 :  الرسالة موضوع

 مقطعي البوزيتروني أثناء فحص مرضي السرطاف .اإلكتشافات العرضية في التصوير ال
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 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست   حاـز حسف عيدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  تشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألشعة ال مساعد بقسـاذ أست  محمد كامؿ عبد المجيدػ   د/ 

 ماجستير جراحة المسالؾ البولية   محمد زغموؿ عبد الوىاب ط/ػػػ 52
 :  الرسالة موضوع

 والموجات فوؽ الصوتية الستئصاؿ عينة مف سرطاف البروستاتا . فتقييـ كفاءة استخداـ التصوير بالرنيف المغناطيسي
 لمشرفوف : ا

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست  محمد مرزوؽ عبد اهللػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ مساعد أست   محمد كماؿ عمرػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمساعد اذ أست  عيد عبد الرسوؿ الشريؼػ   د/ 

 المنوفية ةعػػػػػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس   باىر محمد عبد الرؤوؼػ   د/ 

  638/20/8/0200الموضوع رقم 

الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقػػارير الفرديػػة والجماعيػػة ومػػنح  ػػػ بشػػأفمػػذكرة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 
 لكؿ مف عمى النحو التالي : الدرجة

 ديرالتق التخصص الدرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ـ

 ػػػػػػػػػػ النساءأمراض التوليد و  دكتوراه محمود رمزى عبد العزيز راشد ط/ 2
 ػػػػػػػػػ طب األسرة دكتوراه أسماء أبو بكر عبد الباري ط/ 0
 ػػػػػػػػػ طب األسرة دكتوراه بسمة شكري حامد إبراىيـ ط/ 3
 ػػػػػػػػػ التشريج واألجنة دكتوراه نيي محمد عبد العزيز حسف ط/ 4
 ػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه محمود زىني محمد عطية ط/ 5
 ػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه كيرلسي وجدي وسيمي ط/ 6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ الباثولوجيا دكتوراه سارة محمد عبد الحميد إسماعيؿ ط/ 7
 جيد جدا ب األطفاؿط ماجستير عاصـ محمود سالمو سند ط/ 8
 جيد جدا طب األسرة ماجستير مناؿ حمدي محمد الصيادط/ 9
 جيد// طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير رجاء مغربي السيد محمود  ط/ 22
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير أميرة عبد الرازؽ العبد ط/ 22
 جيد جدا الباطنة العامةأمراض  ماجستير أالء عبد الرحمف عمى  ط/ 20
 جيد//  أمراض الباطنة العامة ماجستير إسراء ممدوح الحسينيط/ 23
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير محمد يوسؼ عمى حجاج ط/ 24
 جيد جدا جراحة العظاـ ماجستير عبد اهلل إبراىيـ الجرؼ ط/ 25
 د//جي جراحة العظاـ ماجستير عمر محمد عبد الفتاح أبو سعده ط/ 26
 جيد// الجراحة العامة ماجستير محمد سالمة الراضي أحمد ط/ 27
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 : القــــرار
 ويرفع لمجامعة . ... الموافقة

  168/20/8/0200الموضوع رقم 

 . 0200ماجستيرػ دكتوراه( دور إبريؿ )دبمـو ػ الثانياعتماد نتيجة الدراسات العميا الجزء 
 القـــرار 

  الموافقة عمى : .. ويرفع لمجامعة .
 ػػػ اعتماد النتيجة عمى النحو التالي :2 

 أوال : الدبمـو :

 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير حسنة السيد عمى النجار ط/ 28
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير مروة السيد أميف موسي ط/ 29
 جيد// الجمدية والتناسميةاألمراض  ماجستير ىند عبد اهلل عبد الوىاب حسيف ط/ 02
 جيد// التخدير والعناية المركزة ماجستير محمد عبد اهلل غبارة ط/ 02
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير إسالـ محمد محمد عجيبة ط/ 00
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير دينا سعيد محمود شعيؿ ط/ 03
 جيد// وليد وأمراض النساءالت ماجستير ىشاـ محمد محمد العربي ط/ 04
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير أحمد فوزي حنفي محمود ط/ 05
 جيد// السمعيات ماجستير  مروة عادؿ لبيب عالـ ط/ 06
 جيد جدا الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير إسراء جمعة رزؽ عوضط/ 07
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 النسبة الراسبوف الناجحوف ف الغائبي فيالحاضر  فالمقيدي التخصص ـ

 %12 3 0 2 5 6 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 2
 %78.57 3 22 3 21 27 أمراض الباطنة العامة 0
 صفر% 3 ػػػػػػػػ ػػػػػػػ 3 3 التخدير والعناية المركزة 3
 %12.66 7 5 ػػػػػػ 20 20 الجراحة العامة 1
 %33.33 0 2 2 3 1 جراحة المسالؾ البولية 5
 %05 25 5 0 02 00 جراحة العظاـ 6
 %35.09 22 6 7 27 01 طب وجراحة العيف 7
 %12.82 30 03 23 55 68 التوليد وأمراض النساء 8
 %07.5 09 22 20 12 50 طب األطفاؿ 9
 %53.81 6 7 0 23 25 الباثولوجيا اإلكمينيكية 22
 %02 1 2 0 5 7 طب الطبيعي والتأىيؿ 22
 %37.52 5 3 3 8 22 مراض الصدرية والتدرفاأل 20
 %08.57 5 0 6 7 23 أمراض القمب واألوعية الدموية 23
 %52 2 2 2 0 0 طب األسرة 21
 %57.21 3 1 ػػػػػػػػ 7 7 طب المناطؽ الحارة وصحتيا 25
 صفر% 0 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 0 0 األمراض العصبية والطب النفسي 26
 %222 ػػػػػػػػػػػػ 2 ػػػػػػػػػ 2 2 حة المينيةطب الصناعات والص 27
 %00.8 10 23 9 57 61 األمراض الجمدية والتناسمية 28

 ثانيا : الماجستير :
 النسبة الراسبوف الناجحوف ف الغائبي فالحاضري فالمقيدي التخصص ـ

 %06.83 22 32 22 12 52 الجمدية والتناسمية 2
 %32.25 29 10 5 62 66 طب االطفاؿ 0
 %52 1 1 0 8 22 االمراض الصدرية 3
 %31.60 9 27 8 06 31 طب وجراحة العيف 1
 %23.33 1 06 1 32 31 جراحة العظاـ 5
 %05 6 28 2 01 05 االشعة التشخيصية 6
 %08.57 0 5 2 7 8 التخدير والعناية المركزة 7
 %68.97 02 9 2 09 32 الجراحة العامة 8
 %76.17 06 8 0 36 36 الباطنة العامة 9
 %72.13 5 0 1 7 22 جراحة االنؼ واالذف والحنجرة 22
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 %222 0 2 2 0 3 السمعيات 22
 %66.67 1 0 2 6 7 الطب الطبيعي  20
 %72.13 02 8 8 08 36 القمب واالوعية الدموية 23
 %33.33 0 1 0 6 8 الحاالت الحرجة 21
 %222 5 ػػ ػػ 5 5 طب الطوارئ 25
 %37.21 21 03 6 37 13 راض النساءالتوليد وأم 26
 صفر ػػ 2 ػػ 2 2 جراحة المسالؾ البولية 27
 %05 0 6 3 8 22 الباثولوجيا االكمينيكية 28
 %222 3 ػػ ػػ 3 3 طب المناطؽ الحارة 29
 صفر ػػ 2 0 2 3 طب االسرة  02
 %222 7 ػػ ػػ 7 7 الباثولوجيا 02
 %33.33 0 1 ػػ 6 6 االمراض العصبية والنفسية 00
 %222 1 ػػ ػػ 1 1 عالج االوراـ 03
 %222 0 ػػ ػػ 0 0 الكيمياء الحيوية 01
 

 ثالثا : الدكتوراه :
 النسبة الراسبوف الناجحوف ف الغائبي فالحاضري فالمقيدي التخصص ـ

 %26.6 5 2 ػػػػ 6 6 جراحة العظاـ 2
 %08.57 5 0 ػػػػ 7 7 األمراض الجمدية والتناسمية 0
 %22.22 26 0 ػػػػػ 28 28 راض الباطنة العامةأم 3
 %222 2 2 2 2 0 الباثولوجيا اإلكمينيكية 1
 %222 ػػػ 2 ػػػػ 2 2 جراحة المخ واألعصاب 5
 %222 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 الصحة العامة وطب المجتمع 6
 %222 ػػػػ 2 0 2 3 جراحة القمب والصدر 7
 %12 3 0 2 5 6 طب وجراحة العيف 8
 %08.57 3 0 2 7 8 المناطؽ الحارة وصحتياطب  9
 %222 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 طب األسرة 22
 %222 ػػػػ 0 ػػػ 0 0 الطب الطبيعي والتأىيؿ 22
 صفر% 2 ػػػػ ػػػػ 2 2 األمراض العصبية 20
 %222 ػػػػ 0 ػػػػػ 0 0 التشريح 23
 %38.89 22 7 3 28 02 جراحة التجميؿ والحروؽ 21
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 %222 ػػػػ 2 0 2 3 لؾ البوليةجراحة المسا 25
 %222 ػػػػ 2 ػػػػػ 2 2 الميكروبيولوجيا 26
 %22 9 2 ػػػػ 22 22 األشعة التشخيصية 27
 %222 ػػػ 3 ػػػػ 3 3 طب الحاالت الحرجة 28
 %52 2 2 2 0 3 األمراض الصدرية والتدرف 29
 %60.05 25 2 7 26 03 التوليد وأمراض النساء 02
 %12 02 5 8 05 33 واألوعية الدموية أمراض القمب 02
 %05 02 7 ػػػػ 08 08 طب األطفاؿ 00
 %6.66 21 2 5 25 02 الجراحة العامة 03
 %58.33 5 7 2 20 23 التخدير والعناية المركزة 01
 %08.5 5 0 ػػػػ 7 7 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 05
 صفر% 2 ػػػػ 2 ػػػ 2 األمراض النفسية 06

 عمى النحو التالي :الدبمـو درجة ح منػػػ 0 
 جيد//  جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  ػػػ ط/ أسماء نصر محمد ندا الجندي2
 مقبوؿ  جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  ػػػ ط/ مروة صالح مصطفي درويش0
 جيد//   أمراض الباطنة العامة  ػػػ ط/ والء فوزي شبؿ محمد السيد3
 جيد//   أمراض الباطنة العامة   سيؼػػػ ط/ راشيؿ سيؼ عزمي 4
 جيد//   أمراض الباطنة العامة   ػػػ ط/ مايكؿ ليشع شنودة نخمة5
 جيد//   أمراض الباطنة العامة   ػػػ ط/ محمد عبد اهلل عمى محمد6
 جيد//   أمراض الباطنة العامة  ػػػ ط/ حسف محمد عبد الحميد الوكيؿ7
 جيد//   مراض الباطنة العامةأ   ػػػ ط/ مرتضي محمد عبد الرازؽ8
 جيد//   أمراض الباطنة العامة  ػػػ ط/ ىالة مجدي عباس الدماطي9

 جيد//   أمراض الباطنة العامة  ػػػ ط/ محمد مرسي محمد عزب22
 جيد//   أمراض الباطنة العامة ػػػ ط/ عبد الفتاح محمود عمى االخناوي22
 جيد//   طنة العامةأمراض البا  كيرلس رسمي شاكر رشيدػػػ ط/ 20
 مقبوؿ   أمراض الباطنة العامة  مروة عبد الحميد محمد إسماعيؿػػػ ط/ 23
 جيد//    العامة الجراحة محمد عبد الباسط محمد عبد الدايـ ػػػ ط/24
 جيد//    العامة الجراحة  عصاـ سميماف رياض سميماف ػػ ط/25
 جيد//    الجراحة العامة  مينا ظريؼ ممطي أسطفانوس ػػ ط/26
 جيد//    الجراحة العامة   محمد أحمد حسف حسف ػػ ط/27
 جيد//    الجراحة العامة  جالؿ أحمد عاطؼ عبد الجواد ػػ ط/28
 جيد//   جراحة المسالؾ البولية  محمد صابر محمد مميجي ػػ ط/29
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 جيد جدا    جراحة العظاـ  ياسر حسف يوسؼ عبد الغفار ػػ ط/02
 جيد//    جراحة العظاـ   سعد خضير ىاني محمد ػػ ط/02
 جيد//    جراحة العظاـ   محمد أمجد صالح قطب ػػ ط/00
 جيد//    جراحة العظاـ  عبد الكريـ ىشاـ أحمد ىماـ ػػ ط/03
 جيد//    جراحة العظاـ   مينا ميخائيؿ رزؽ حكيـ ػػ ط/04
 جيد جدا   طب وجراحة العيف  عمر حفني عبد الوىاب عمى ػػ ط/05
 جيد جدا   طب وجراحة العيف   والء إيماف محمد دراز ػػ ط/06
 جيد//   طب وجراحة العيف  جرجس فرج اهلل يوناف اسحؽ ػػ ط/07
 جيد//   طب وجراحة العيف  إيماف محمد رأفت قاصد كريـ ػػ ط/08
 جيد//   طب وجراحة العيف  شاىنده فتحي حسيف خميؿ ػػ ط/09
 مقبوؿ   طب وجراحة العيف  الموجيعمياء أحمد سعد عامر  ػػ ط/32
 جيد جدا   التوليد وأمراض النساء  سماح سامي أحمد ضيؼ ػػ ط/32
 جيد جدا   التوليد وأمراض النساء  حكمت رضا كماؿ غريب  ػػ ط/30
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  انجي سميماف بطرس ناشد ػػ ط/33
 جيد//   مراض النساءالتوليد وأ  مينا ثروت سمعاف ساويرس ػػ ط/34
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   إيماف محمد محمد الحداد ػػ ط/35
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   مارتينا أميؿ فوزي يسي ػػ ط/36
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   ىالة شعباف سعد شعباف ػػ ط/37
 جيد//   ساءالتوليد وأمراض الن  شريف عادؿ محمد إسماعيؿ ػػ ط/38
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  مي عمي محمد عبد الوىاب ػػ ط/39
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  إيناس عبد الرحمف عبد اليادي ػػ ط/42
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  أسماء عمى مبروؾ االسدوسي ػػ ط/42
 جيد//   النساء التوليد وأمراض  سارة أسامة محمد عزت إبراىيـ ػػ ط/40
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  سمر سامي مسعد السنيتي ػػ ط/43
 جيد//   التوليد وأمراض النساء نرميف محمد عبد المعطي الخطيب ػػ ط/44
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  محمود أحمد إسماعيؿ البربري ػػ ط/45
 جيد//   النساء التوليد وأمراض  سمر رمضاف السيد فرماوي ػػ ط/46
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   إيفميف مكـر شفيؽ موسي ػػ ط/47
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  مصطفي عبد الحميد سالـ الشيخ ػػ ط/48
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  حناف جمعة عبد المقصود محمد ػػ ط/49
 جيد//   راض النساءالتوليد وأم   سماح السيد إبراىيـ أحمد ػػ ط/52
 جيد//   التوليد وأمراض النساء  أسماء محمد السيد محمد سرحاف ػػ ط/52
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 مقبوؿ   التوليد وأمراض النساء  إيماف السيد السباعي عبد الحميد ػػ ط/50
 مقبوؿ   التوليد وأمراض النساء  مروة حسني الزغبي العميمي ػػ ط/53
 جيد جدا    طب األطفاؿ  محمد السعيد عطية محمد الوكيؿ ػػ ط/54
 جيد جدا    طب األطفاؿ  أحمد سعيد أبو اليزيد مصطفي ػػ ط/55
 جيد جدا    طب األطفاؿ  حناف سعد  أحمد الدمرداش ػػ ط/56
 جيد جدا    طب األطفاؿ  محمد محمود عبد العيـ خميؿ ػػ ط/57
 جيد جدا    طب األطفاؿ  أسماء جماؿ عبد الحي بسيوني ػػ ط/58
 جيد//    طب األطفاؿ   مروة أميف محمد عرايس ط/ ػػ59
 جيد//    طب األطفاؿ  أسامة عبد العظيـ عبد الفتاح ػػ ط/62
 جيد//    طب األطفاؿ  غادة أبو اليزيد ميني العميمي ػػ ط/62
 جيد//    طب األطفاؿ  زينب عزت عبد العزيز أبو ىبو ػػ ط/60
 مقبوؿ    طب األطفاؿ  خالد عالء الديف عاشور النحاس ػػ ط/63
 مقبوؿ    طب األطفاؿ  محمد حسنيف بسيوني يونس ػػ ط/64
 جيد//   الباثولوجيا اإلكمينيكية  أميرة عبد اهلل مصطفي الخولي ػػ ط/65
 جيد//   الباثولوجيا اإلكمينيكية  أحمد محمد عبد العظيـ محمد ػػ ط/66
 جيد//   نيكيةالباثولوجيا اإلكمي  جيياف محمد عباس مطر ػػ ط/67
 جيد//   الباثولوجيا اإلكمينيكية  رشا عبد النعيـ القرياتي عمى ػػ ط/68
 جيد//   الباثولوجيا اإلكمينيكية  نياؿ سمير عبد الحميد نصر ػػ ط/69
 جيد//   الباثولوجيا اإلكمينيكية  رشا عبد القادر عبد العزيز حميمة ػػ ط/72
 مقبوؿ   الباثولوجيا اإلكمينيكية  نيالياـ الشربيني محمد الشربي ػػ ط/72
 جيد//   الطب الطبيعي  والتأىيؿ  نانسي سمير عبد الخالؽ محمد ػػ ط/70
 جيد جدا  األمراض الصدرية والتدرف  سيا فاروؽ فييـ اسماعيؿ ػػ ط/73
 جيد جدا  األمراض الصدرية والتدرف   أسامة ممدوح أحمد شرؼ ػػ ط/74
 جيد//  األمراض الصدرية والتدرف   فرجكيرلس ىاني فكري  ػػ ط/75
 جيد//  أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد عالـ عبد الرحمف  ػػ ط/76
 جيد//  أمراض القمب واألوعية الدموية   باسـ ممموؾ عزيز مميكة ػػ ط/77
 مقبوؿ    طب األسرة   أسماء فرج فرج العراقي  ػػ ط/78
 جيد//  طب المناطؽ الحارة وصحتيا  يفمحمود جمعة إبراىيـ حسان ػػ ط/79
 مقبوؿ  طب المناطؽ الحارة وصحتيا  إسالـ طمعت حسف عبد الحميد ػػ ط/82
 مقبوؿ  طب المناطؽ الحارة وصحتيا  أحمد محمد أحمد عبد النعيـ ػػ ط/82
 مقبوؿ  طب المناطؽ الحارة وصحتيا   أيمف أحمد عمى الفيشاوي ػػ ط/83
 جيد جدا  طب الصناعات والصحة المينية  محمد نور أحمد محمد نور ػػ ط/84
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 جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية  أسماء أحمد إبراىيـ أحمد عبد اهلل ػػ ط/85
 جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية  أسماء السيد سميماف يوسؼ ػػ ط/86
 جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية  الزىراء السيد محمد الرغي ػػ ط/87
 جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية  سارة جماؿ أحمد عبد الخالؽ ػػ ط/88
 جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية   شيريف شكري عمى شكر ػػ ط/89
 جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية  شروؽ عبد المنعـ سيد أحمد ػػ ط/92
 جيد جدا  الجمدية والتناسمية األمراض  عزة كماؿ إبراىيـ محمد حسف ػػ ط/92
 جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية   زينب محمد عمى الدالي ػػ ط/90
 جيد//  األمراض الجمدية والتناسمية  سارة سامي أحمد الغباشي ػػ ط/93
 جيد//  األمراض الجمدية والتناسمية  أسامة إبراىيـ جاد عبد الكريـ ػػ ط/94
 جيد//  األمراض الجمدية والتناسمية  محمد إبراىيـمي عبد اليادي  ػػ ط/95
 جيد//  األمراض الجمدية والتناسمية  مني إبراىيـ إبراىيـ عبد ربو ػػ ط/96
 جيد//  األمراض الجمدية والتناسمية  نادية فاروؽ عبد الحميد إسماعيؿ ػػ ط/97
 
 
 

لػػى ىنػػا انتيػػى المجمػػس مػػف نظػػر الموضػػوعات المعروضػػة بجػػدوؿ األعمػػا ؿ اليػػـو فػػأعمف السػػيد األسػػتاذ وا 
   . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية و محمود عبد العزيز متولي قورة الدكتور/ 

 

     
 الكلية عميد                             أمين المجلس     

 
  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/     د/ أمل أحمد سالمة

 


