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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2022 /2021للعام الجامعي " الثانيةالجلسة " 

 10/10/2021الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " الثانيةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
:  عميد الكمية ورئيس المجمس بحضور كؿ مفمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ10/10/2021األحد الموافؽ 

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

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ   أحمد أنور عطية خطاب / د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف     خميس أحمد عامر عبد الوىاب/د.أ
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر   محمد فيمي النعماني /د.أػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي   محمد أبو الفتوح شحاتة / د.ػ أ
  رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػابحساـ عبد الحكيـ النعماني   / د.ػ أ
   ة ػػػػ    رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ   ىناء زكريا عامر نوح/د.ػ أ
قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
   أيمف محمد محمود عبيد    رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ د.ػ أ
ة ػػػػػػرشا عمى مصطفي القباني     رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي/ د.ػ أ
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد    /د.ػ أ
  ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا سياـ أحمد زكي خضير    /د.أػ 
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 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / د. أػ

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

(  2+5المتميز)
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
  بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة متفرغ أستاذ    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ د.أ ػ

األشعة التشخيصية أستاذ بقسـ حاـز حسف عيد حسف     / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفاف/ د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمى    / د.أػ 
المخ واألعصاب قسـ جراحة ب  ىيثـ البمتاجي محمد     أستاذ/د.ػ أ
المسالؾ البولية   قسـ جراحة ب  محمد عبد المنعـ الشاذلي     أستاذ/د.ػ أ
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ أسامة عمى إبراىيـ الكيالني     / د.أ
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذعزة زغموؿ لبيب       / د. أػ
 يف أستاذ بقسـ طب وجراحة العأميف فيصؿ أميف المقوة      /د.أػ 
عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ سوزاف أحمد السيد الحسنيف    / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أحمد محمد محمد زىراف/ د.أػػ 
  والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر أماني سعيد عمار      /د.ػ أ
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ مفرح محمد حجازي     / د.ػ أ
 .محمد صبري مشحوت     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػ أ
األمراض الصدرية والتدرف  أستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي      /د.ػ أ
 نيفيف محمد الشريؼ    أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةغادة محمود سمطاف      / د.ػ أ
أميرة فتحي عبد العاطي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعإيماف عبد العظيـ عبد الخالؽ   / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عمى عبد الفتاح     / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةأحمد عبد الرحمف سنبؿ    / د.ػ أ
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي     / د.أػ 
 الصدرية مراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور    / د.ػػ أ
 الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ بقسـ محمود السيد أبو سالـ    / د.ػػ أ
 الباثولوجيا أستاذ بقسـ رحاب منير سمكة     / د.ػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية    عميد  /د.ػػ أ
  أمراض النساء والتوليدبقسـ نياد محمود حسني عيسي    أستاذ مساعد / ػ  د
  اليستولوجيا بقسـ رمضاف عبد الونيس محمد     مدرس/ ػ  د
 
: وتـ دعوة كؿ مف * 
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  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 جيياف صالح صادؽ   األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ/ د.ػػ أ
نانسي محمود حربو  األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / د.ػػ أ
 أحمد راغب توفيؽ سالـ  األستاذ بقسـ الباطنة العامة ونائب مدير وحدة العالقات الخارجية/ د.ػػ أ
 الكيمياء الحيوية والمدير التنفيذي لوحدة الجودة واالعتماد بالكمية ألستاذ المساعد بقسـ ا          رانيا محمد عزمي الشاذلي/ ػ د
المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي     األستاذ نجوي نشأت حجازى/ ػ د
 إسماعيؿ توفيؽ بدر   مدير وحدة التحوؿ الرقيمى / ػػ د

 
 :عف الحضور كؿ مف تغيب وقد * 

 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذعالء حسف مرعي / د.ػ أ   بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف / د.ػ أ
 بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ مايسة عطية كفافي  / د.أػ  الفسيولوجياأستاذ بقسـ ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ / د. أ.
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد / د.ػ أ    أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمحمود محمد ىدىود  / د.أػ 
   ياسر محمد الشيخ أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف / د.ػ أ
  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ  سعيد إبراىيـ المالح / د.ػػػ أـ الباثولوجيػػػػػػػػػا  ػػػأستاذ بقس محمد إبراىيـ شعباف/ د.ػ أ
  التخديرمدرس بقسـ وفية رمضاف السيد ميدي  / دالتخدير ػ أستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار  / د ػ 
  

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

أمينا  األستاذ المساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسرة أمؿ أحمد سالمة / د.أ وقد تمت الموافقة عمى اختيار* 
  .2021/2022 لمعاـ الجامعي لممجمس

. وعرض سيادتو مقترح إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية *
أشار سيادتو بأف ىذه الدراسة استغرقت الكثير مف الوقت في إعدادىا والخروج بو إلى النور تحت رعاية ودعـ كامؿ مف 

نانسي يوسؼ أسعد نائب رئيس الجامعة لشئوف / د.عادؿ مبارؾ رئيس الجامعة فقد قاـ سيادتو بتشكيؿ لجنة برئاسة أ/ د.السيد أ
تـ خالؿ دراسة المقترح مف كافو الجوانب وعكؼ عمى تنفيذ المقترح السادة مديري المستشفيات وتـ تكميؼ كؿ . التعميـ والطالب 

إبراىيـ أبو ليموف محافظ / ءىذا وقد تـ إصدار قرار مف السيد الموا. فرد منيـ بإعداد جزء مف الدراسة وعمؿ الجميع بروح الفريؽ
المنوفية يوقؼ التعامؿ عمى قطعة األرض بمساحة خمسة أفدنة بحري الكمية وتخصصييا لممنفعة العامة لصالح مستشفيات 

. جامعة الموفية 
/ د.كما توجو بالشكر لمسيد أ.. وتوجو سيادتو بالشكر لمسيد المواء إبراىيـ أبو ليموف محافظ المنوفية عمى ىذا القرار 

عادؿ مبارؾ رئيس الجامعة  عمى دعمو الكامؿ والسادة نواب رئيس الجامعة وأميف عاـ الجامعة والشكر موصوؿ لمسادة مديري 
مدير عاـ المستشفيات أحمد مختار القرش / دالمدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية و محمد الصاوي حبيب /د.أالمستشفيات 

مدير عاـ المستشفيات والسادة مديري المستشفيات عمى جيدىـ الكبير في دراسة ىذا / الجامعية ونائبا لممدير التنفيذي و د
/ كما تقديـ سيادتو بالشكر إلدارة العالقات العامة بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة األستاذ... المقترح والخروج بو بيذا الشكؿ 

. ماىر مرقس مدير اإلدارة عمى اإلعداد واإلخراج الجيد لمفيديو بمقترح إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية 
خالد عبد الغفار وزير التعميـ / د.كما أحاط سيادتو أعضاء المجمس بأنو قد تـ عرض ىذا المقترح عمى معالي الوزير أ

نشاء مشيرا بأنو سيكوف طفرة ىائمة في 4/10/2021العالي  خالؿ زيارتو لجامعة المنوفية   وقد رحب سيادتو بيذا المقترح وا 
عبد الفتاح / وأوضح سيادتو بأنو سيتـ عرض ىذا المقترح عمى فخامة الرئيس... الخدمة الطبية داخؿ جميورية مصر العربية 

 . السيسي رئيس الجميورية العتماده والبدء في التنفيذ الفوري 
 

: المناقشات 

 ػػ الكتاب االليكتروني4ػ العاـ الدراسي  3ػػ تطعيمات كورونا  2ػػػ مدينة جامعة المنوفية الطبية  1



 10/10/2021 األحد الموافؽ المنعقدة يـو 2021/2022 لمعاـ الجامعي" الثانيةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

4 

 
 

 

 :المصادقات : أوال 
  85/2/10/2021الموضوع رقم 

  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2021/2022 يلمعاـ الجامع" األولىالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  84/1/9/2021 حتى 1/1/9/2021 والمتضمنة القرارات مف19/9/2021 والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ 12/9/2021

: القــــرار 

تعديؿ لجنة  المدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية مف ىبو اهلل سعد الديف خميؿ بازيد/ رفع اسـ دالمصادقة بعد 
 .اإلشراؼ  نظرا لسفرىا بالخارج 

 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  86/2/10/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
7/9/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  87/2/10/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
3/10/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  88/2/10/2021الموضوع رقم 

 والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .12/9/2021 الموافؽ االثنيف

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  89/2/10/2021الموضوع رقم 

  3/10/2021 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  90/2/10/2021الموضوع رقم 

 والمنعقدة 2020/2021لمعاـ الجامعي القيـ والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .3/10/2021 الموافؽ األحديـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
 

 

 

  91/2/10/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئوف التعميـ والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
10/10/2020.   

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
 

: الموضوعات المؤجلة  : ثالثا 
  92/2/10/2021الموضوع رقم 
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 . 2021/2022 لمعاـ الجامعي تشكيؿ المجاف العممية المنبثقة عف مجمس الكمية
القــــرار 

: الموافقة عمى تشكيؿ المجاف المنبثقة عف مجمس الكمية عمى النحو التالي 
 : لجنة شئوف التعميـ والطالب: أوال 

رئيسا    وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب            ناصر محمد عبد الباري /د.ػ أ1
عضوا  رئيس قسـ الباطنة العامة          عبد اهلل عبد العزيز بينسي/ د.ػ أ2
  رئيس قسـ الجراحة العامػػػػة      عضوا حاتـ محمود سمطاف / د.ػ أ3
   عضوا         رئيس قسـ التشريح واألجنةىناء زكريا عامر نوح/ د.ػ أ4
عضوا رئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو              عزة وجيو أميف زناتي/د.ػ أ5
 عضوا (2+5)أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجيا ومنسؽ برنامج العاـ  ىالة محمد السيد الحروف/ د.ػ أ6
عضوا    (مدير الجودة)أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية رانيا محمد عزمي الشاذلي  /   دػ 7
  مدير إدارة شئوف التعميـ والطالب    عضو إداري رجب محمد إسماعيؿ الشيخ/ ػ السيد8
 أخصائي بمكتب وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ   عضو إداري إبتساـ عبد الفتاح رجب / ػ السيدة9

: لجنة الدراسات العميا : ثانيا 
رئيسا       وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث طاىر عبد الستار محمود/ د.ػ أ1
عضوا  رئيس قسـ الباثولوجيا     مشيرة محمد عبد الواحد   / د.ػ أ2
عضوا     رئيس بقسـ التخدير والعناية المركزة  غادة عمى حسف    / د.ػ أ3
عضوا      أستاذ بقسـ الطفيميات  وفاء محمد القرش   / د.ػ أ4
عضوا     أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  محمود السيد أبو سالـ   / د.ػ أ5
 أستاذ بقسـ األمراض الصدرية      عضوارنا حممي اليمباوي   / د.ػ أ6
عضوا  أستاذ قسـ الباثولوجيا     أسماء جابر عبده   / د.ػ أ7
 قائـ بعمؿ مدير إدارة الدراسات العميا   عضو إداري  أـ محمد شيحو  / ػ السيدة8
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا   عضو إداري / د.قائـ بعمؿ مدير مكتب أىاني إبراىيـ الميدي     /  ػ السيد9

: لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة : ثالثا 
رئيسا    وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  عبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ1
عضوا    رئيس قسـ الصحة العامة وطب المجتمع     أميمة أبو الفتح محروس/ د.ػ أ2
 عضوا    قسـ األمراض المتوطنةرئيس    أيمف محمد عبد الغني المحمح/ د.ػ أ3
 عضواأستاذ بقسـ الباثولوجيا        ىالة سعيد الربعي   / د.ػ أ4
عضوا    أستاذ بقسـ الباطنة العامة       محمود عبد العزيز عمارة/ د.ػ أ5

عضوا أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية      أشرؼ عبد الرؤوؼ داود   / ػ   د
 9عضواأستاذ مساعد بقسـ الباطنة العامة       عالء عفت عبد الحميد حسف   / ػ   د7
 مدير إدارة رعاية الشباب            عضو إداري   حامد أبو المجد  / ػ السيد8
 بمكتب وكيؿ الكمية            عضو إداري   وفاء صالح المزيف  / ػ السيدة9

: لجنة العالقات الثقافية : رابعا 
  رئيسا   وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث      طاىر عبد الستار محمود /د.ػ أ1
عضوا     رئيس قسـ جراحة التجميؿ والحروؽ     محمد أحمد مجاىد  /د.ػ أ2
 عضوارئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي      محمد أبو الفتوح السيد    / د.ػ أ3
عضوا            طب وجراحة العيف  رئيس قسـ ىدي محمد كامؿ السبكي   /د.ػ أ4
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 عضوا   رئيس قسـ الطفيميات       نادية صالح النحاس / د.ػ أ5
 مدرس بقسـ جراحة القمب والصدر           عضوا محمد جماؿ الديف حجاج / ػ   د6
          عضوا أستاذ مساعد بقسـ الباطنة العامة عبد الناصر جاب اهلل   / ػ   د7
   عضو إداري     موظؼ بإدارة عالقات ثقافيةخالد عباس القاضي    / ػ السيد8
  موظفة إدارة العالقات الثقافية             عضو إداري ىناء عبد الفتاح الشافعي / ػ السيدة9

 :لجنة المختبرات واألجيزة العممية : خامسا 
  رئيسا              عميد الكمية   محمود عبد العزيز قورة/د.ػ أ1
 عضوا     رئيس قسـ الفسيولوجيا     جرجس صبري يوسؼ/ د.ػ أ2
  عضواقسـ الميكروبيولوجيا الطبية             رئيسأمؿ فتح اهلل مقمد   / د.أ ػ3
 عضوارئيس قسـ الكيمياء الحيوية        مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي  / د.ػ أ4
عضوا رئيس قسـ الفارماكولوجيا     ميا محمد البطش   / د.ػ أ5
        عضوا   مدرس بقسـ التشريحعمياء صالح عمي عفيفي/ػ   د6
 عضواأستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيا         نانيس شوفي ىولو   / ػ   د7
 قائـ بعمؿ مدير المعامؿ بالكمية     عضوا إداري رمضاف عبد الفتاح  / ػ السيد8
   قائـ بعمؿ مدير إدارة المشتريات       عضو إداري طارؽ رشدي السيد/ السيد ػ9

: لجنة المكتبات : سادسا 
 رئيسا   وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     طاىر عبد الستار محمود / د.ػ أ1
  رئيس قسـ أمراض النساء والتوليد            عضوا محمد سامي قنديؿ / د.ػ أ2
  عضوا            رئيس بقسـ جراحة المسالؾ البوليةسمطاف محمد سمطاف   / د.ػ أ3
 عضوا   ةػػػػػػ رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسيرشا عمى مصطفي القباني  / د.ػ أ4
  عضوا              أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   روحية حسف العدؿ/ د.ػ أ5
 عضوا    الميكروبيولوجيا  قسـ أستاذ ب مبروؾ محمود غنيـ  /د.أػ 6
 الصحة العامة وطب المجتمع       عضوا أستاذ بقسـ  ىويدا محمد أنور الشاذلي/ د.ػ أ7
عضو إداري  مدير إدارة المكتبات ورئيس شبكة المعمومات بالكمية          محمد سعد الصباغ /ػ السيد8
  كبير أخصائي مكتبات بدرجة مدير عاـ     عضو إداري فاتف فاروؽ الرفاعي /ػ السيدة9

: لجنة القيـ وأخالقيات البحث العممي : سابعا 
 رئيسا   وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     طاىر عبد الستار محمود / د.ػ أ1
عضوا      جراحة العظاـ رئيس قسـ    أيمف محمد عبيد/ د.ػ أ2
عضوا     جراحة المخ واألعصاب  قسـ رئيس   حساـ عبد الحكيـ النعماني/د.أػ 3
 عضوا    قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةب أستاذ  والء فريد عبد العزيز موسي/د.أػ 4
  عضوا            أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأحمد عبد المنعـ رجب   / د.ػ أ5
 الباثولوجيا      عضوا أستاذ بقسـ رحاب منير سمكة  / د.ػ أ6
  عضوا               أستاذ بقسـ التشريح  فريد   منار عمى السيد/ د.ػ أ7
عضو إداري  مدير إدارة البحوث بالكمية             مروة عبد الرحيـ النقيب/ػ السيدة8
   باحث بحوث بالكمية       عضو إداري أسماء محمود حواش/ ػ السيدة9

: تشكيؿ مجمس صندوؽ التكافؿ بالكمية: ثامنا 
رئيسا           وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب    ناصر محمد عبد الباري /د.ػ أ1
عضوا أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع   محمود السيد أبو سالـ    / د.ػ أ2
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 عضوا     أستاذ بقسـ الجراحة العامة    أشرؼ بمبع / د.ػ أ3
 : لجنة المواد والمناىج : تاسعا

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب  ناصر محمد عبد الباري  /د.ػ أ1
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا وعميد كمية العمـو الطبية   ىياـ عبد السميع عياد/ د.ػ أ2
  (2+5)أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجيا ومنسؽ برنامج العاـ  ىالة محمد السيد الحروف/ د.ػ أ3
    (مدير الجودة)أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية رانيا محمد عزمي الشاذلي  /   دػ 4
  رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية  ميا محمد عمى البطش /د.ػ أ5
   مدير مركز تطوير التعميـ نجوي نشأت / د.ػ أ6
      أستاذ بقسـ الجراحة العامة    أشرؼ بمبع / د.ػ أ7
      الباطنة العامة أستاذ بقسـ    أحمد زىراف  /د.ػ أ8
الباطنة العامة قسـ  مدرس ب إيناس زىراف  / ػ   د9

التشريح قسـ  مدرس ب عمياء صالح  / ػ   د10
األنؼ واألذف والحنجرة قسـ  مدرس ب أحمد محمد حمداف / ػ   د11
رئيس االتحاد بالفرقة الخامسة  عبد الرحمف الخولي  / ػ   ط12

   :لجنة الحاسبات : عاشرا 
رئيسا    وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  عبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ1
عضوا    أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ      إسماعيؿ توفيؽ  / د.ػ أ2
 عضوا   أستاذ مساعد بقسـ طب األسرة      نجوي نشأت  / د.ػ أ3

 عضوامدرس بقسـ جراحة القمب والصدر    محمد حجاج    / د.ػ أ4
 عضوا        أستاذ بقسـ الطفيميات أميرة فتحي    / د.ػ أ5
 عضوا      رئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد فيمي النعماني/ د.ػ أ6
 عضواأستاذ مساعد بكمية العمـو ومدير وحدة تكنولوجيا المعمومات عمرو مسعد    / ػ   د7
            عضو إداري     AIT أخصائي أيمف النقيب   / ػ السيد8
 أخصائي الدراسات            عضو إداري   محمد فكري زيداف  / ػ السيد9

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 
 
 

: موضوعات أخري  : رابعا 
  93/2/10/2021الموضوع رقم 

جراحة القمب ): الموافقة عمى توزيع ميزانية ىذا العاـ عمى األقساـ  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
والصدر ػػػ الصحة العامة وطب المجتمع ػػ األمراض الجمدية والتناسمية ػػػ األمراض الصدرية  ػػػ الطب الشرعي والسمـو ػػػ التوليد 

 جنية لكؿ قسـ حيث أف ىذه األقساـ ىي التي عمييا 8750بالتساوي بواقع  (وأمراض النساء ػػػ جراحة العظاـ ػػػ طب األطفاؿ
 .  2021/2022الدور في شراء كتب ومراجع طبية لممكتبة لمعاـ المالي الحالي 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة 
 

 :شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةموضوعات : خامسا 
  94/2/10/2021الموضوع رقم 
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 22/9/2021بشأف موافقة مجمس أدارة الخدمة العامة المنعقد يوـ خدمة المجتمع وتنمية البيئة ػػ وكيؿ الكمية لشئوف/ د.أمذكرة 
.  ػػ إعالف داخمي عف تعييف مدربيف بمعمؿ الميارات مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية 1:        عمى 

 . ػػ البدء في إجراءات تسجيؿ معمؿ الميارات كمركز معتمد لمتدريب في جمعية القمب األمريكية 2       

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة 
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : سادسا
  95/2/10/2021الموضوع رقم 

. نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب ػػ بشأف القواعد المنظمة لمكتاب االلكتروني / د.عرض خطاب أ
: القــــرار 

 .أحيط المجمس عمما 
  96/2/10/2021الموضوع رقم 

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

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ..  عمى النحو التالي قبوؿ األعذار المرضيةالموافقة عمى 
عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسـ الطالب ـ 
الثاني  Reproductive moduleشروؽ خالد أحمد محمد عبد الستار  1
الثاني   Nutritionمحمد عاطؼ محمد سالمو  2
الثاني  CVS2+1محمد مصطفي معوض إبراىيـ  3
الثاني  GITمي أيمف رشاد شريبو  4
األوؿ  CVS2+1 --Nutritionوداد مجدي محمد بحيري  5

  97/2/10/2021الموضوع رقم 

عبد الرحمف وحيد عبد الرحمف / ػػػ بشأف الموافقة عمى تصويب نتيجة الطالبوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2020/2021 بالفرقة الثالثة نظاـ قديـ لمعاـ الجامعي نصر

 
النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة 

المجموع الكمي لمفرقة الدرجة الكمية لممادة المجموع الكمي لمفرقة الدرجة الكمية لممادة 
 ؿ 608 ؿ 189دور ثاني  ض 166الباثولوجيا 

 درجة 11 ؿ رأفة 109 ض 109الميكروبيولوجيا 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة

  98/2/10/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تصويب نتيجة بعض طالب المستوي الثالث إلعادة رصدػػػ بشأف وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
وكذلؾ تصويب نتيجة  ... 2020/2021درجاتيـ لبعض المواد عف امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني لمعاـ الجامعي 

: لمفرقة الثانية  عمى النحو التالي  (الفصؿ الدراسي الثاني)الدور األوؿ 
: (الفصؿ الدراسي األوؿ): ػػػ المستوي الثالث 1

النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة اسـ ـ 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع 

الكمي لمفرقة 

 324 77دور ثاني  CNS2 76إسالـ كماؿ محمد حسف  1
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 CNS2 77.5 295 78 295.5عبد الرحمف السيد عزت أحمد بسيوني  2
 CNS2 107.25 307.5 107.75 308محمد محمود عبد الفتاح عبد المعطي  3
 ENDOCRIME 133.25 390.5 135.5 393أحمد صبحي عبدالعظيـ إبراىيـ الجندي  4
 ENDOCRIME 130.75 383 132.25 384.5أحمد طارؽ حفني عزب السنباوي  5
 ENDOCRIME 135.35 397 135.6 397.5أحمد فرج محروس مصمحي مطر  6
 ENDOCRIME 125.375 365.5 128.375 368.5آالء السيد عمى إبراىيـ السيد  7
 ENDOCRIME 112.25 348.5 113 349أمؿ حمدي أبو العنيف االصفر  8
 ENDOCRIME 134.75 392 136.25 393.5دنيا وليد حمدي عبد الخالؽ الشيف  9
 ENDOCRIME 133.375 388.5 133.875 389فاطمة أحمد محمد محمد عبد اهلل  10
 ENDOCRIME 140.375 397.5 141.125 398.5منة اهلل أحمد فرج الكرداسي  11
: (الفصؿ الدراسي الثاني)ػػػ 2

النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة اسـ ـ 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
الدرجة 

الكمية لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 

 Oncology 17.5 821.5 18.5 822.5دنيا وليد حمدي عبد الخالؽ الشيف  1
 Oncology 18.25 834 21 836.5ىبو اهلل عبد الغفار صابر عبد الغفار  2
 Community 100 799.5 101.5 801عمر طاىر رجب حفني مصطفي  3
 676.5 75دور ثاني   Community 71منار خالد إبراىيـ سعيد راشد  4
دور ثاني  75دور ثاني  Community 74.5منة اهلل ناصر حفني حفني الجزار  5
 690 75دور ثاني  Community 74.5ىاجر محمد عبد اهلل اماـ محمد  6
 713.5 75دور ثاني  Community 74سمية عادؿ عبد الحميد عبد الحميـ  7
 Community 112.5 847.5 114.5 849.5محمدعادؿ عبدالوارث محمد أبو النور  8
 845.5 20.5دور تاني رؿ  Pysclogyدينا عبد الحميد محمود السحموؿ  9
 Pysclogy 15 754.5 22.5 762فاطمة رضا عمى أحمد سميماف  10
 706.5 22.5دور تاني رؿ  Pysclogyماىيتاب الصفطي السيد الصفطي الشيخ  11
 Pysclogy 21 844.5 22 845.5محمود أشرؼ محمد السيد قنصوة  12
 Pysclogy 20 864 22 866محمود حاتـ عباس عبد المعطي محمد  13
 744.5 22دور تاني  رؿ   Pysclogyمنار أحمد سالـ أحمد النجار  14
 790.5 22.5دور تاني  رؿ  Pysclogyمي أشرؼ محمد الطباخ  15
 Oncology 21 844.5 21.5 845محمود أشرؼ محمد السيد قنصوه  16
 Oncology 21 852 21.5 852.5محمود محمد عمى أحمد أبو العنيف  17
 850 58.5دور تاني   Investgation 53تسنيـ عاطؼ نجـ سيد أحمد  18
 Investgation 46 813.5 46.5 814رحمة إبراىيـ عبده الفيشاوي  19
 627.5 37.5دور تاني   Investgation 37عبد الرحمف السيد عزت أحمد بسيوني  20
دور تاني  رؿ دور تاني  رؿ  Basicأحمد أمير محمد سعد أيوب  21
 Basic 51 733.5 51.5 734بسممة أشرؼ محمد فوزي عبد الغفار  22
 Basic 49 796 56.5 803.5بسمة خالد محمد الخولي  23
دور تاني   38دور تاني   Basic 37عمرو عاطؼ عبد المحسف حامد  24
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 Basic 53.5 848.5 60 855فاطمة السيد إبراىيـ الشايب  25
: (الفصؿ الدراسي الثاني): ػػػ الفرقة الثانية 3

 النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة اسـ ـ 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
 

 Renal 93.5 801.5 108 816 11.5حاـز مبروؾ محمود دغيش  1
 دور ثاف  76دور ثاف رؿ  Renalأنس فؤاد سعيد عبد  2
 1دور ثاف  75.5دور ثاف  Renal 74.5إبراىيـ مصطفي إبراىيـ الجنزوري  3

Repo 89 91  
 Renal 116 929.5 117 931 1أحمد طاىر سعيد محمد  4
 Repo 137 944 149.5 956.5 12.5أسماء أكـر عبد العزيز عامر  5
  Repo 117 729 117.5 729.5محمد طاىر محمد عبد الغني  6
  643 120.5دور ثاف  Git 119أنس يسري سعد حسنيف  7
  705 121دور ثاف  Git 119عمر مصطفي عمى الفقي  8
  721.5 120.5دور ثاف رؿ  Gitأحمد طارؽ محمد البمشي  9
  718.5 129دور ثاف رؿ  Gitأحمد السيد مصطفي االماـ  10
  723.5 129.5دور ثاف رؿ  Gitأميرة رجب محمد أبو عيد  11
  668 120.5دور ثاف  Git 119محمد جماؿ معوض وىبو  12
 دور ثاف  120.5دور ثاف  Git 119أسماء مجدي السيد خميفة  13

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة

  99/2/10/2021الموضوع رقم 

الموافقة عمى تحويؿ بعض الطالب مف الكمية بالفرقة األولي والثانية ػػػ بشأف وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
: عمى النحو التالي 2021/2022لمعاـ الجامعي 

: ػػ الفرقة األولي 1 
المحوؿ إلييا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ 
الذكاء االصطناعي كريـ سمير خطاب  1
عالج طبيعي بنيا شيد أحمد السيد  2
طب أسناف المنوفية إسماعيؿ أحمد إسماعيؿ  3
طب أسناف طنطا  إبراىيـ محمد الشحات 4
طب أسناف طنطا أحمد محمد الشحات  5
طب أسناف طنطا زياد عصاـ عمى سيؼ النصر  6

: ػػ الفرقة الثانية 2 
المحوؿ إلييا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ 
طب أسناف طنطا محمد كـر عمى عمارة  1
طب القصر العيني ىناء عبد العزيز أحمد حسف  2
السف كفر الشيخ خالد جماؿ عبد العزيز  3
السف كفر الشيخ عبد الرحمف يسري منصور عبد العزيز  4
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طب القاىرة سممي سامي محمد صابر الجمسي  5
طب بنيا نيي ماىر أميف عبد المقصود  6
طب القاىرة ياسميف حسف عبد الحميـ عمى  7
طب القصر العيني أحمد عيد السيد سميماف  8

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة

  100/2/10/2021الموضوع رقم 

الموافقة عمى اعتماد الخطة الدراسية لمرحمة البكالوريوس لمعاـ ػػػ بشأف وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
 2021/2022الجامعي 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة

  101/2/10/2021الموضوع رقم 

أحمد عاطؼ فتحي بيومي  ػػػ : الموافقة عمى تعديؿ درجة كؿ مف ػػػ بشأف وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / د.أمذكرة 
 . درجة في الشفوي والعممي في مادة الصحة العامة 30بإضافة حزيفة محمود محمد السقا المقيديف بالفرقة الرابعة 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة

 
:  موضوعات شئون هيئة التدريس:سابعا

  102/2/10/2021الموضوع رقم 

 شير طبيب مقيـ 34ممف قضي فترة اإلعالف عند وظائؼ معيديف الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
: بمستشفيات جامعة المنوفية وأف يكوف مف خريجي كمية الطب جامعة المنوفية عمى النحو التالي 

معيد بقسـ طب األسرة  (1)ػػػ عدد 1 
معيد بقسـ طب وجراحة العيف  (1)ػػػ عدد 2
معيد بقسـ أمراض الباطنة العامة  (1)ػػػ عدد 3
معيد تخدير وعناية مركزة بقسـ التخدير  (1)ػػػ عدد 4
معيد جراحة عامة بقسـ الجراحة العامة  (1)ػػػ عدد 5
معيد بقسـ الطب الشرعي والسمـو  (1)ػػػ عدد 6
ػػػ قسـ جراحة التجميؿ والحروؽ ال يوجد بالقسـ 7
معيد بقسـ جراحة المسالؾ البولية  (1)ػػػ عدد 8
. ػػػ عدـ احتياج قسـ الطب الطبيعي والرماتيـز والتأىيؿ إلى معيديف 9

معيد بقسـ األمراض المتوطنة  (1)ػػػ عدد 10
معيد بقسـ التوليد وأمراض النساء  (2)ػػػ عدد 11
 شير 34ػػػ قسـ القمب واألوعية الدموية ال يوجد أطباء مقيميف اتموا فترة 12
معيد بقسـ األمراض العصبية والنفسية  (1)ػػػ عدد 13
معيد بقسـ األمراض الصدرية والتدرف  (2)ػػػ عدد 14
معيد بقسـ جراحة العظاـ  (1)ػػػ عدد 15
. ػػػ قسـ األنؼ واألذف والحنجرة ال يوجد أطباء مقيميف قد استكفوا المدة المحددة 16
. ػػػ قسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية ال يوجد أطباء مقيميف ينطبؽ عمييـ الشروط 17
. ػػػ قسـ طب األطفاؿ ال يوجد أطباء مقيميف ينطبؽ عمييـ الشروط 18
. شير  (34)ػػػ قسـ جراحة المخ واألعصاب ال يوجد أطباء مقيميف قد تموا فترة 19
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. شير  (34)ػػػ قسـ جراحة القمب والصدر ال يوجد أطباء مقيميف قضوا فترة 20
. شير  (34)ػػ قسـ األشعة التشخيصية ال يوجد أطباء مقيميف اتموا المدة 21
شير  (34)ػػ قسـ عالج األوراـ والطب النووي ال يوجد أطباء مقيميف ممف اتموا 22
.  شير34ػػػ قسـ األمراض الجمدية والتناسمية ال يوجد أطباء مقيميف اتموا فترة 23

 :القــــرار 
ويرفع لمجامعة ... الموافقة 

  103/2/10/2021الموضوع رقم 

رامي ربيع / لمدكتورمنح إجازة رعاية طفؿ عمى مجمس القسـ موافقة  ػ بشأف رئيس قسـ الجراحة العامة/ د.عرض خطاب أ
  .المدرس بالقسـ الذي يدرس ويعالج بالخارج لمدة عاـ أوؿ طبقا  لموائح والقوانيف بناءا عمى طمبة مميجي مصطفي 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  104/2/10/2021الموضوع رقم 

حساـ سني البياء طمعت / د.انتداب أعمى مجمس القسـ موافقة  ػ بشأف رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرة/ د.عرض خطاب أ
  .أستاذ السمعيات بالقسـ إلى جامعة كفر الشيخ يوما أسبوعيا لممشاركة في العممية التعميمة  أحمد 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  105/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس منى فييـ عبد السميع فييـ / انتداب دعمى مجمس القسـ موافقة ػ بشأف رئيس قسـ الطفيميات / د.عرض خطاب أ
. بفرع الجامعة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء  (األىمية)بالقسـ لمدة عاـ لمعمؿ بجامعة الممؾ سمماف الدولية 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  106/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ التوليد وأمراض محمد السباعي عنتر أبو العينيف / دالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .النساء بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  107/2/10/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ جراحة محمد مرزوؽ عبد المقصود عبد اهلل / دالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
. المسالؾ البولية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  108/2/10/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا داليا محمود حسني عمى أبو العال / دالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .اإلكمينيكية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  109/2/10/2021الموضوع رقم 

: الموافقة عمى تعييف كؿ مف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 المدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية ريـ محسف حسف الخولي  / دػػ 1
 المدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية ثريا أحمد عبد الحميد عمر / دػػ 2

 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة
 القــــرار
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. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
  110/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ األشعة بالؿ سعيد حفني سمطاف / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  111/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة أحمد عبد الحكـ أيوب / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  112/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الفسيولوجيا إسراء عاطؼ إبراىيـ سالـ / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  113/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ التخدير بالكمية أحمد ىاشـ محمد عمى / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  114/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ التخدير محمد فتحي عبد العزيز / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  115/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة محمد فوزي طنطاوي / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  116/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد طب الطوارئ بقسـ آثار فكري الشيف / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  117/2/10/2021الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ الطب الطبيعي فاطمة الزىراء محمد خطاب / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .والتأىيؿ بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  118/2/10/2021الموضوع رقم 
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طب الحاالت )المعيدة بقسـ التخدير ريياـ ناصر سعيد شريؼ / الطبيبةالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية  (الحرجة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  119/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة أحمد ربيع عبد البارئ / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  120/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ جراحة المخ محمد أحمد عبد المطيؼ / الطبيبالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .واألعصاب بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  121/2/10/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ جراحة القمب رفيؽ فكري برسـو سميماف / دالموافقة عمى تعييف  ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .والصدر بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  122/2/10/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية نيى محمد داود / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .11/1/2022لمدة عاـ سادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  123/2/10/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ األمراض العصبية عمرو سعيد شمبي / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .27/9/2021لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  والنفسية بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  124/2/10/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بالكميةىشاـ حسف إبراىيـ / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .1/9/2021لمدة عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بألمانيا اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  125/2/10/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ األمراض العصبية أحمد محمد الشريؼ / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
  .2/10/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  والنفسية بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  126/2/10/2021الموضوع رقم 

بقسـ الباثولوجيا إعارة لمدة عاـ بدوف مرتب  المدرسمروة صالح جاد اهلل / النظر في منح د ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
.  اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا2021/2022لمعمؿ بالجامعة الحديثة لمتكنولوجيا والمعمومات لمعاـ الجامعي 

 :القــــرار 
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. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  127/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الطب الطبيعي ميا محمد عبد الرءوؼ سالماف / النظر في انتداب د ػ بشأف مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 لمتدريس لمرحمة البكالوريوس بكمية تكنولوجيا الصناعة (األربعاء والخميس)بواقع يوميف أسبوعيا والروماتيـز والتأىيؿ بالكمية 

. 2021/2022والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا لمعاـ الجامعي 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات العالقات الثقافية : ثامنا 
  128/2/10/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ محمود موسى الحبشي/ د. أالموافقة عمى قبوؿ اعتذار ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 حتى 17األمراض الصدرية بالكمية عف عدـ السفر إلى أورالندو بأمريكا لحضور مؤتمر الجمعية األمريكية لمصدر في الفترة مف 

.  ألنة تـ إلغاء المؤتمر وتحويمو إلى اوف اليف عمى نفقتو الخاصة 2021 أكتوبر20
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  129/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس أحمد سمير إبراىيـ غنيمي / الطبيبالموافقة عمى مد بقاء  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
لمدة وعضو بعثة األشراؼ المشترؾ بجامعة كانتربرى كريست تشيرش ػػ بانجمترا المساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية بالكمية 

نفقتو الخاصة وذلؾ الستكماؿ األبحاث العممية الخاصة برسالة  عمى 3/11/2022 حتى 4/11/2021عاـ اعتبارا مف 
 . الدكتوراه

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  130/2/10/2021الموضوع رقم 

رغبة جامعات أسبانية في التعاوف األكاديمي والبحثي مع الجامعات  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. المصرية
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  131/2/10/2021الموضوع رقم 

المدرس والء عبد العاطي مصيمحي شاىيف / الطبيبإنياء بعثة  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
بجامعة برمنجياـ بالمممكة المتحدة وذلؾ بعد  (نيوتف ػػ مشرفة  )المساعد بقسـ األمراض المتوطنة وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ 

ستالمة العمؿ بالكمية بتاريخ   وعدـ المد لو بالداخؿ حيث أف الطبيب قد قارب عمى اإلنتياء 15/9/2021عودتو مف الخارج وا 
المشرؼ الرئيسي عمى / د.مف الرسالة وال يوجد حاجة لممد بالداخؿ وذلؾ بناءا عمى خطاب مجمس القسـ وخطاب السيد أ

. الرسالة
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

 : موضوعات البحوث العلمية : تاسعا
  132/2/10/2021الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه  (6)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
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  133/2/10/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التاليػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ
 10 أستاذ مساعد طب وجراحة العيف عادؿ جالؿ زكي/ د 1
 5 أستاذ مساعد طب وجراحة العيفسامح سعد مندور / د 2
 8أستاذ مساعد األمراض العصبية والنفسية إبراىيـ السيد محمد األحمر / د 3
 8مدرس األمراض العصبية والنفسية خالد حاتـ معروؼ عفيفي / د 4

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  134/2/10/2021الموضوع رقم 

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

 عدد األبحاث الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ
 2أستاذ مساعد الباثولوجيا مروة محمد سراج الديف / د 1

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  135/2/10/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيؿ األبحاث العممية الخاصة بطالب الدراسات العميا ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 :عمى النحو التالي  (الماجستير ػػػ الدكتوراه)لدرجتي 
 موافقة مجمس القسـ الدرجة التخصص االسػػػػػـ ـ
 28/9/2021 ماجستير الجراحة العامة عبد اهلل محمد أبو شادي/ ط 1
 28/9/2021 ماجستير الجراحة العامةمحمد عبد اليادي محمد / ط 2
 26/9/2021ماجستير  األمراض الجمدية والتناسمية عمياء أحمد عمى زىراف / ط 3
 31/8/2021 ماجستيرجراحة األنؼ واألذف والحنجرة عالء محمد عبد الرسوؿ عبد اهلل / ط 4
 7/9/2021 دكتوراهالتخدير والعناية والمركزة نجالء سامي عبداليادي حماد / ط 5
 7/9/2021 دكتوراهالتخدير والعناية والمركزة فطيمة فاروؽ محمد أدىـ الصحف /ط 6
 7/9/2021 دكتوراهالتخدير والعناية والمركزة محمود محمد عبد القوي / ط 7
 8/9/2021 ماجستيراألمراض العصبية والطب النفسي إسراء محي الديف حمدي / ط 8
 5/9/2021دكتوراه جراحة المخ واألعصاب أحمد عباس عبد السالـ ضيؼ / ط 9
 26/8/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف أريج محمد عبد المطيؼ / ط 10
 26/9/2021 دكتوراهالباثولوجيا مني سعيد محمد طنطاوي / ط 11
 26/9/2021ماجستير  طب األسرة عمياء زكريا السعدني / ط 12
 28/8/2021 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء أحمد صالح السيد شمبي / ط 13
 23/2/2021 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء أحمد حمدي سعيد خمؼ / ط 14
 26/9/2021ماجستير  أمراض الباطنة العامة عبد اهلل جاد يونس نعيـ / ط 15

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  136/2/10/2021الموضوع رقم 
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نور الديف أحمد القاضي األستاذ المساعد بقسـ / ػ بشأف الموافقة عمي ترشيح دوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
الباثولوجيا لمحصوؿ عمي مكافأة النشر العممي  

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  137/2/10/2021الموضوع رقم 

: ترشيح كؿ مف ػ بشأف الموافقة عمي وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 األستاذ بقسـ الباطنة العامة نبيؿ عبد الفتاح الكفراوي/ د.ػػػ أ2 األستاذ بقسـ طب األطفاؿ عمى محمد الشافعي/ د.ػػػ أ1
 . 2022 في مجاؿ العمـو الطبية لعاـ عمى جائزة الجامعة التقديرية لمحصوؿ 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  138/2/10/2021الموضوع رقم 

مروة أحمد /  بحثي طالبي مقدـ مف الطبيبةالموافقة عمي المشروعػ بشأف وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
.  طبيبة امتياز بالمستشفي الجامعي الشريؼ 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات الدراسات العليا : عاشرا 
  139/2/10/2021الموضوع رقم 

دبمـو أية شوقي عبد الرحمف بده / الطبيبةتصويب نتيجة  الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 في التوليد 223.5 وذلؾ في درجة االمتحاف التحريري بمجموع 76.5 بدال مف 96.5لتصبح  أمراض النساء والتوليد جزء ثاني

.  األوؿ والثاني ففي الجزئيي% 74.85//  وتقدير عاـ جيد36.52 في الجزء الثاني بمعدؿ فصمي 657.5و
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  140/2/10/2021الموضوع رقم 

المقيدة لدرجة ضحي فتحي القاضي / الطبيبة إعفاء  الموافقة عمىػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . 2019الماجستير في طب األسرة مف حضور امتحاف بعض المقررات لسابؽ دراستيا في دور إبريؿ 

.  مقرر في المغة االنجميزية  ػػػػػػ  مقرر اإلحصاء الطبي والقيـ الطبية : إعفاء مف المواد 
: عمى أف تتحمؿ حضور مقررات الجزء األوؿ والثاني عمى النحو التالي 

. ػػ مقرر عممي في طب المجتمع والصحة المينية واإلدارة 1 
. في الطب النفسي والعمـو السموكية (نظري وعممي)ػػ مقرر عممي 2 
. ػػ مقرر عممي وتطبيقي في الممارسة العامة في طب األطفاؿ 3 
. ػػ مقرر عممي وتطبيقي في الممارسة العامة في طب الباطني وفروعو 4 
. ػػ مقرر عممي في مدخؿ طب األسرة 5 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  141/2/10/2021الموضوع رقم 

. تخصصات مختمفة  (2)لعدد  قبوؿ االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
القــــرار 

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

  2021أحمد عمى أبو زيد  عف دخوؿ امتحاف دكتوراه جراحة القمب والصدر  دور أكتوبر / ػػػ ط1 
وذلؾ لعدـ حصولو عمى 2021محمود أحمد صالح محمد عف دخوؿ االمتحاف الجزء الثاني دور أكتوبر / ػػػ ط2 

 . 2013األوؿ حيث أنو مقيد درجة دكتوراه دور أكتوبر 
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  142/2/10/2021الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (120) لعدد مد فترة الدراسة الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ػ بشأف/ د.مذكرة أ
 تخصصات مختمفة 

القــــرار 

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

عمر فاروؽ مصطفي العرابي  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط1
مي يحيي عبد الرحمف الكردي  ماجستير السمعيات  /ػ ط2
أحمد محمد عبد المولي عمي  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط3
وساـ سعيد أحمد األشقر   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط4
سمر عزت سعد     ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط5
رحاب نور الديف محمد جاد اهلل  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة   عاميف  /ػ ط6
ىالة مجدي عباس الدماطي  دبمـو أمراض الباطنة العامة   عاميف  /ػ ط7
ىبو أحمد محمد انصاري دراز  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط8
محمد مؤمف محمد محمود ىيكؿ  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط9

أحمد عبد العاطي عبد العاطي  دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط10
أحمد محمد مصباح جبالي الصعيدي دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط11
زينب عبد المنعـ عبد الفتاح  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط12
زينب عزت عبد العزيز أبو ىبو  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط13
نشوه حمدي عبد الجواد شمس الديف دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط14
أميرة عبد اهلل مصطفي الخولي  دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط15
أحمد محمد عبد العظيـ محمد  دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط16
رانيا عمي فتوح محمد   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط17
حبيبة صالح الديف مرسي  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط18
نياؿ شحات عمي الصعيدي  ماجستير طب الحاالت الحرجة  /ػ ط19
بسمة جماؿ فؤاد صالح االماـ  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط20
سمر رشاد محمد عبد السميع  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط21
عمياء إبراىيـ محمد السقا   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط22
أسماء حسف محمد حسف   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   عاميف  /ػ ط23
غادة عاطؼ عبد السميع أبو غالية ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية  /ػ ط24
سارة عادؿ السيد العبد   ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية  /ػ ط25
براء عمي عبد المحفوظ زىرة  ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ  /ػ ط26
محمد أبو ضيؼ محمد أحمد  ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ  /ػ ط27
مينا موريس شوقي   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط28
محمد السيد محمود محمد  دبمـو طب المناطؽ الحارة وصحتيا  /ػ ط29
فاطمة محمد عبد الرازؽ ىزاع  دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط30
رندا عبد الرؤوؼ عبد الستار  دبمـو الباثولوجيا االكمينيكية  /ػ ط31
مايكؿ جماؿ شفيؽ عازر   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط32
دعاء زكي حمودة السعدي  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط33
سارة عبد العزيز فراج   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط34
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سارة فتح اهلل محمد الشافعي  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط35
محمد مجدي مختار أبو شوشة  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط36
عائشة نادي عبد القادر عمر  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط37
مروة رمضاف محمد حسانيف  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط38
سممي رضا خميؿ   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط39
السيد السعيد إبراىيـ الطيري  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط40
شيري نسيـ عطا يوسؼ   ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط41
محمود إبراىيـ سعد إبراىيـ سالـ  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط42
مايكؿ جالؿ ىنري رزؽ اهلل  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط43
سارة محمد محمود الصاوي  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط44
دينا جابر حامد عبد المنعـ  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط45
سياـ صالح سيد أحمد شحاتو  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط46
أميرة أنور عبد الفتاح السيوفي  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط47
مروة سعيد توفيؽ الشعراوي  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط48
محمد عبد الحميـ رشدي أحمد  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط49
أحمد شعباف عبد السالـ فرج  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  /ػ ط50
شيماء عصاـ عفيفي حميد  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط51
عالء محمد عبد الرسوؿ عبد اهلل  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط52
سارة عمي أحمد الصعيدي  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط53
سارة محمد شفيؽ الفيشاوي  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط54
إيماف عبد المعبود محمد السيسي  ماجستير الطب الطبيعي والتأىيؿ والروماتيـز  /ػ ط55
ىاجر محمد حسف الماوي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط56
عمياء أحمد عمي زىراف   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط57
سارة عبد المجيد محمد بركات  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط58
شريؼ محمد فوزي محمد السيد  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط59
أسماء عادؿ عبد الحميد عبد العزيز ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط60
شيماء سعيد أحمد ىالؿ   ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط61
اىداء أحمد سامي عميرة   ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط62
عبد اهلل محمد أبو شادي   ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط63
أحمد عمي عبد الاله   ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط64
ماجدة سمير عبد الستار محمد  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط65
شيماء أحمد محمد عصر   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط66
ريياـ محمد شبؿ حبطرش  دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط67
أميرة محمد أميف عبد المجيد  دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط68
سمر كـر إبراىيـ شعالف   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط69
اسالـ عمر يسري السراج   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط70
ىند صبحي محمد سالـ   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط71
محمد رمضاف محمد الصغير  ماجستير طب الحاالت الحرجة  /ػ ط72
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شيماء عادؿ عبد السالـ عالـ  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط73
ميا صابر السيد عبد العزيز  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط74
أروي عبد الفتاح أحمد عبد الحميد سالـ دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط75
ىدير محمد رأفت    دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط76
مروة محمد زكي أبو سنة   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط77
مروة عبد الحميد محمد اسماعيؿ  دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط78
حسف محمد عبد الحميد الوكيؿ  دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط79
مينا نبيؿ شمبي صميب   دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط80
أحالـ صالح عبد الخالؽ عبد البري دبمـو أمراض الباطنة العامة   عاميف  /ػ ط81
أحمد محمد رضا عبد الحميـ شيحة دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط82
أندرو رفعت نجيب    دبمـو األمراض العصبية والطب النفسي  /ػ ط83
إيناس محمود أحمد السيد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط84
نرميف طارؽ أحمد خورشيد ىاشـ  ماجستير الجراحة العامة    /ػ ط85
محمود عمي الخولي   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط86
دينا متولي السيد صالح   ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط87
أميرة عبد العاؿ سيد أحمد عيسي  دبمـو الصحة العامة وطب المجتمع  /ػ ط88
زينب أحمد عبد العاطي أحمد العطار دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط89
محمد إبراىيـ يوسؼ إبراىيـ  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط90
أسماء نصر محمد ندا   دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط91
آيو خالد إبراىيـ اسماعيؿ   دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط92
ايماف السيد السباعي عبد الحميد  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط93
أسماء محمد السيد سرحاف  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط94
الياـ الشربيني محمد بدراف  دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط95
ىدي لبيب أحمد عالـ   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط96
ديانا عادؿ بشارة    دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط97
كريستيف كـر اسحاؽ جرجس  دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط98
عمياء جماؿ عبد الحميد طعيمة  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط99

شيماء إبراىيـ رمضاف زلط  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط100
الزىراء محمد عبد اليادي عبد المعبود ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط101
ىالة شعباف سعد شعباف  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط102
إسالـ طمعت حسف عبد الحميد  دبمـو طب المناطؽ الحارة وصحتيا  /ػ ط103
أسماء مجدي فؤاد العقاد  ماجستير طب األسرة  /ػ ط104
أحمد عرفو األماـ سالماف   ماجستير التخدير والعناية المركزة   /ػ ط105
سحر زكريا شبؿ نصار    ماجستير األمراض المتوطنة والمناطؽ الحارة   /ػ ط106
سارة عادؿ السيد العبد    ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   /ػ ط107
محمد ممدوح الشافعي     ماجستير القمب واألوعية الدموية  /ػ ط108
مريـ عمى عبد الوىاب إماـ   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط109
محمد حساـ عبد المقصود جعفر  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط110
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شادي نصحي ميني غبري   دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط111
أميرة عبد الرازؽ العبد   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط112
نانسي ثروت محمد   ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  /ػ ط113
مصطفى عبد السالـ أحمد   ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط114
ايمف مندي محمد عربيي   ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط115
عبد المطيؼ حسف محمد عثماف  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط116
ىدير عبد الرحيـ شاىيف  ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  /ػ ط117
أحمد سيد أحمد الخاللى  ماجستير األمراض المتوطنة  /ػ ط118
نسريف البادي البشبيشي   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط119
محمد فكري الصاوي بدوي  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط120

  143/2/10/2021الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (31) لعدد إيقاؼ القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

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

   بأثر رجعي1/10/2017لمدة عاميف مف  دبمـو التوليد وأمراض النساء أميمو عيد محمود عيد  / ػػ ط1
    بأثر رجعي1/10/2016لمدة عاميف مف  دبمـو جراحة العظاـ أيمف إبراىيـ مصطفي محمود/ ػػ ط2
   بأثر رجعي1/10/2015لمدة ثالثة أعواـ مف ماجستير طب وجراحة العيف أريج محمد عبد المطيؼ   / ػػ ط3
     بأثر رجعي1/4/2018لمدة عاـ مف دبمـو طب وجراحة العيف رشا محمد محمد عبد الال  / ػػ ط4
     بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف دبمـو طب وجراحة العيف إيماف محمد عمي عطية عبد اهلل  / ػػ ط5
     لظروؼ خاصة1/4/2020لمدة عاميف مف دكتوراه التوليد وأمراض النساء سمر سمير محمد خميؿ إبراىيـ  / ػػ ط6
      بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف دبمـو الجراحة العامة جالؿ أحمد عاطؼ عبد الجواد  / ػػ ط7
    بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاميف مف ماجستير الجمدية والتناسمية دنيا محمد أسامة أحمد برعي  / ػػ ط8
       لظروؼ خاصة1/4/2018لمدة عاـ مف دبمـو الباطنة العامة عبد الفتاح محمود عمي االخناوي / ػػ ط9

     بأثر رجعي1/10/2016لمدة عاميف مف دبمـو الجمدية والتناسمية إيماف مبيف محمد أحمد زقداف/ ػػ ط10
  لظروؼ خاصة 1/4/2022لمدة عاميف مف ماجستير األشعة التشخيصية إيماف نشأت الدجوي   / ػػ ط11
     بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف دبمـو األمراض الصدرية ثروت محمود أحمد الحفني  / ػػ ط12
    بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاـ مفدبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ نانسي سمير عبد الخالؽ محمد  / ػػ ط13
     بأثر رجعي1/10/2017لمدة عاـ مف دبمـو طب المناطؽ الحارة عالء محمد عبد السيد سالـ  / ػػ ط14
     بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف دبمـو طب وجراحة العيف ايماف رأفت قاصد كريـ  / ػػ ط15
     بأثر رجعي1/10/2021لمدة عاـ مف دبمـو الجمدية والتناسمية دينا محمد فتحي المراسي  / ػػ ط16
   بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مف ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية أماني إبراىيـ أفندي   / ػػ ط17
  بأثر رجعي 1/10/2018لمدة عاميف مف ماجستير طب وجراحة العيف يسرا ىشاـ محمد الرفاعي  / ػػ ط18
    بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عاـ مف ماجستير طب وجراحة العيف سارة عمارة عمارة عامر عيسي  / ػػ ط19
      بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاـ مف دبمـو طب األسرة إلياـ أحمد سيد محمود  / ػػ ط20
    بأثر رجعي 1/4/2018لمدة عاـ مف دبمـو التوليد وأمراض النساء إيماف محمد محمد الحداد  / ػػ ط21
      بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف دبمـو المسالؾ البولية أحمد فكري سعد رزؽ   / ػػ ط22
     بأثر رجعي1/10/2020لمدة عاـ مف ماجستير النفسية والعصبية أحمد شعباف عبد السالـ فرج  / ػػ ط23
     بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاـ مف ماجستير جراحة العظاـ أندرو عزت لبيب عازر  / ػػ ط24
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     بأثر رجعي1/4/18لمدة عاميف مف ماجستير طب وجراحة العيف محمد مصطفي محمد المخمصاوي/ ػػ ط25
     بأثر رجعي1/4/2020لمدة عاميف مف دكتوراه التجميؿ والحروؽ نورا محمد صالح الديف الشرقاوي/ ػػ ط26
    بأثر رجعي1/10/2017لمدة عاـ مف ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة رحاب نور الديف محمد جاد اهلل / ػػ ط27
    بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف ماجستير التوليد وأمراض النساء محمود عمي الخولي   / ػػ ط28
  الستكماؿ الرسالة 1/10/2020أمراض القمب واألوعية الدموية لمدة عاـ مفماجستير محمد عبد المنعـ محمد / ػػ ط29
  لظروؼ خاصة1/4/2021إبراىيـ عبد السالـ محمد  دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية لمدة عاـ مف/ ػػ ط30
      بأثر رجعي  1/4/2019جراحة العظاـ لمدة عاـ مفماجستير عبد الستار عبد الحي  / ػػ ط31

  144/2/10/2021 الموضوع رقم 

 محمد إبراىيـ عبد اهلل عبد/ الطبيبالقيد  قطع إيقاؼ الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
.  المقيد بدرجة الدكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ المجيد

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  145/2/10/2021الموضوع رقم 

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

. ويرفع لمجامعة :..  لكؿ مف عمى نقؿ القيدالموافقة 
ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة مف جامعة المنوفية إلى جامعة الزقازيؽ أسماء جماؿ حسف إبراىيـ  / طػػػ 1 
 دبمـو جراحة العظاـ  مف جامعة المنوفية إلى جامعة الزقازيؽ حساـ حسف أحمد عبد اليادي/ ػػػ ط2 

  146/2/10/2021الموضوع رقم 

تخصصات ودكتوراه ماجستير ( 6)لعدد  إلغاء القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مختمفة 

القــــرار 

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

ماجستير الجراحة العامة   تحويؿ النيابة رامي محمود صبحي محمود  / ػػػ ط1
  أمراض الباطنة العامة   لظروؼ خاصة دكتوراهأحمد محمد محمد عويضو  / ػػػ ط2
  ماجستير الجراحة العامة   لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحافكيرلس عيدي فتح اهلل رزؽ اهلل  / ػػػ ط3
  ماجستير الجراحة العامة   لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحافشادي رجب محمود عبد الرحمف  / ػػػ ط4
  ماجستير الجراحة العامة   لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحافمحمود عبد الفتاح يوسؼ منيسي  / ػػػ ط5
  ماجستير الجراحة العامة   لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحافحسف عبد المنعـ عبد الرحمف الجماؿ / ػػػ ط6

  147/2/10/2021الموضوع رقم 

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

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التاليتعديؿ لجنة اإلشراؼالموافقة عمى 
 أسماء فوزي حممي عبد الباقي مجاىد  ماجستير اليستولوجيا/ ػ ط1
.  األستاذ بقسـ اليستولوجيا بالكمية أحمد أبو زيد عمى / د.برفع اسـ أ
ضافة أ  األستاذ بقسـ اليستولوجيا بالكمية ماجدة أحمد منصور / د.وا 
 رحاب جماؿ حسنيف حشيش  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ػ ط2
 المدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية أماني أحمد البنا/ بإضافة د
 بشير عبد الوىاب بشير أحمد  دكتوراه التخدير والعناية المركزة/ ػ ط3
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.  المدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية رباب محمد حبيب  / برفع اسـ د
ضافة  د .   المدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية أمؿ إسماعيؿ االماـ / وا 
 سماء عصاـ السيد أبو راضي  ماجستير طب األطفاؿ/ ػ ط4
 المدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية زينب صبري أبو زنو / بإضافة د

  148/2/10/2021الموضوع رقم 

شيماء / لمطبيبة تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشةتعديؿ  ػ بشأف الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 : لتكوف المجنة عمي النحو التالي دكتوراه أمراض التخاطبمصطفي محمد 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. .الموافقة عمي تعديؿ التشكيؿ عمي النحو التالي 
 عصاـ عبد الونيس البحيري  أستاذ ورئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػػػ أ

 محمد عمى سعد بركو   أستاذ أمراض التخاطب بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػة عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس/ د.ػػػ أ

 عبد المطيؼ إبراىيـ الرشيدي  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػػػ أ

 أحمد محمد الدمرداش   أستاذ مساعد بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػػػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  149/2/10/2021الموضوع رقم 

رسالة ( 27) لعدد تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلؾ بعد قبوؿ النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 عمياء أحمد عمى زىراف   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط1

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستمحمد حامد خاطر    / د.ػ أ
 دعاء عبد المتعاؿ محمد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ػ ط2

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ
 يسرا ىشاـ محمد الرفاعي   ماجستير طب وجراحة العيف/ ػ ط3

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد إبراىيـ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستمروة عمى ذكي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستأيسر عبد الحميد الفايد   / د.ػ أ
 أريج محمد عبد المطيؼ   ماجستير طب وجراحة العيف/ ػ ط4

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  اذ بقسـأستمصطفي كماؿ نصار   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد إبراىيـ   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستأيسر عبد الحميد الفايد   / د.ػ أ
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 سارة فتح اهلل محمد الشافعي  ماجستير طب وجراحة العيف/ ػ ط5
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  اذ بقسـأستفريد محمد وجدي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػيف  اذ ورئيس قسـأستىدي محمد كامؿ السبكي   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستىانـ محمد كشؾ    / د.ػ أ
 محمد ممدوح الشافعي عمراف  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ػ ط6

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستطارؽ صالح خميؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستوليد عبده إبراىيـ    / د.ػ أ
  دمياطةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحمزة محمد قابيؿ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 الشفاء عمى زىره    ماجستير التخدير والعناية المركزة/ ػ ط7

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستخالد موسي أبو العينيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنجوي محمد ضحا    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عمى الضبع    / د.ػ أ
 فطيمة فاروؽ محمد أدىـ الصحف  دكتوراه التخدير والعناية المركزة/ ػ ط8

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ محمد مصطفي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الحميد الضبع   / د.ػ أ
 رحاب عبد الناصر محمد سميماف  ماجستير األشعة التشخيصية/ ػ ط9

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد العزيز معالي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستحاـز حسف عيد    / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستفاطمة زيتوف    / د.ػ أ

 الشيماء عبد القادر عبد الجميد تركي ماجستير األشعة التشخيصية/ ػ ط10
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد المكاوي السيد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد حميـ أحمد أميف   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد عبد الخالؽ   / د.ػ أ
 

 عبد اهلل محمد أبو شادي  ماجستير الجراحة العامة/ ػ ط11
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد حامد المميجي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ اذ مساعد جراحة الكبد والقنوات المرارية بمعيد الكبدأستإسالـ إسماعيؿ أيوب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد المنعـ فريد محمد   / د.ػ أ
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  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستحسف ربيع عاشور    / د.ػ أ
 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

 محمد عبد اليادي محمد  ماجستير الجراحة العامة/ ػ ط12
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء عبد العظيـ السيسي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستطارؽ محي راجح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أشرؼ عمى بمبع   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد السعيد ستيت    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 الزىراء يحيي عاطؼ بالبؿ  ماجستير الجراحة العامة/ ػ ط13

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستحساـ عبد القادر الفؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستفؤاد محمد غريب    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ المنياوي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد السيد حسف أبو الحسف  دكتوراه الجراحة العامة/ ػ ط14

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ اذ بقسـأستنياد عبده زيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمود سعيد الدسوقي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ اذ بقسـأستأيمف أحمد عمر    / د.ػ أ
 عيف شمس ةعجاـجراحػػػػػػػة األوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اذ أستمصطفي سميماف عبد الباري  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عبد اهلل جاد يونس نعيـ   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ػ ط15

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستإيياب أحمد عبد العاطي   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اذ أستحجازي محمد حجازي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 إسماعيؿ عبد المعز إسماعيؿ  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ػ ط16

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستحسف عبد اليادي أحمد   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستسعيد سيد أحمد خميس   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بمعيد الكبد القومي اذ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكبدأستمحمد عقؿ راضي    / د.ػ أ

 عالء محمد عبد الرسوؿ عبد اهلل ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة/ ػ ط17
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد المطيؼ إبراىيـ الرشيدي  / د.ػ أ
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىبو عبد الرحيـ أبو النجا   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعصاـ عبد الونيس بحيري   / د.ػ أ
 الزقازيؽ ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء الديف محمد الفقي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 رحاب نور الديف محمد جاد اهلل  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة/ ػ ط18

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد قمر الشرنوبي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستياسر عبد الوىاب خميؿ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد المطيؼ إبراىيـ الرشيدي  / د.ػ أ
 الزقازيؽ ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء الديف محمد الفقي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمود عمى الخولي   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ػ ط19

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأستأسامة عمى الكيالني   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنبيو إبراىيـ الخولي    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد سالمة جاد    / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأستإسماعيؿ طمعت الجارحي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد صالح السيد شمبي  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ػ ط20

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد سامي قنديؿ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـطب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستىدي محمد كامؿ السبكي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء الديف فتح اهلل الحمبي   / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد الرحمف مصطفي عنبر   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 اجالؿ السيد محمد عثماف  ماجستير طب األسرة/ ػ ط21

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستتغريد محمد فرحات   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـالصحة العامة بكمية الطب  اذ بقسـأستنياؿ صالح الديف شياب الديف  / د.ػ أ

 عمياء زكريا السعدني   ماجستير طب األسرة/ ػ ط22
   :المجنة 

 المنوفيػػػة ةعجاـطػب األسػػػػػػرة بكمية الطب  اذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـأستأمؿ أحمد سالمة    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ مساعد قسـأستنورا عبد اليادي خميؿ   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـالصحة العامة بكمية الطب  اذ بقسـأستإبراىيـ عمى فيمي كباش   / د.ػ أ

 عبد الستار عبد الحي الجندي  ماجستير جراحة العظاـ/ ػ ط23
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود محمد ىدىود   / د.ػ أ



 10/10/2021 األحد الموافؽ المنعقدة يـو 2021/2022 لمعاـ الجامعي" الثانيةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

27 

 
 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعمرو عبد المرضي قنديؿ   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستممدوح إبراىيـ فؤاد الشيف   / د.ػ أ

 أحمد سيد أحمد أحمد الخاللي  ماجستير األمراض المتوطنة/ ػ ط24
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستجماؿ سعد الديب    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  زميؿ بقسـأيمف عبد الحميـ الجمؿ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأيمف محمد المحمح    / د.ػ أ
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستشريؼ محمد جالؿ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 منى سعيد محمد طنطاوي  دكتوراه الباثولوجيا/ ػ ط25

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمشيرة محمد عبد الواحد   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستىياـ عبد السميع عياد   / د.ػ أ
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجاـالباثولوجيا بكمية الطب  اذ بقسـأستنعيمة عبد المنعـ مرعي   / د.ػ أ

 أماني إبراىيـ أفندي   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ػ ط26
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستسياـ أحمد خضير    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستوليد محمد فتحي    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأستألفت محمد ىندي    / د.ػ أ

 أحمد سعيد توفيؽ   دكتوراه الطفيميات الطبية/ ػ ط27
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية بكمية الطب  اذ بقسـأستأميمة كامؿ الشافعي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد محمد عبد الغفار   / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجاـالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية بكمية الطب  اذ متفرغ بقسـأستأحمد محمد سيد بيومي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية بكمية الطب  اذ بقسـأستجيياف صالح صادؽ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  150/2/10/2021الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (19) لعدد تسجيؿ موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث/د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
 
 
  ضحي عادؿ عزت   ماجستير الباثولوجيا /طػػػ 1

 :   الرسالةموضوع
 . في سرطاف بطانة الرحـ 53 وبي 2إـ إس إتش  , 1دراسة ىستوكيميائية مناعية لكؿ مف إـ إؿ إتش 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ بأستمني عبد الحميـ قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيف  / ػ   د
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  المنوفيػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس بمني عبد الحميد قورة   / ػ   د

  محمود أحمد كماؿ شمخ   ماجستير الجراحة العامة/طػػػ 2
 :   الرسالةموضوع

 .فعالية تخدير العضمة المنشارية األمامية أثناء عممية االستئصاؿ الجذري لسرطاف الثدي في تسكيف األلـ بعد الجراحة 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمود عبد المطيؼ بيراـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد أشرؼ بمبع    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بأميرة محمد الفقي    / ػ   د

  عبد الرحمف عمر عبد الرحمف  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طػػػ 3
 :   الرسالةموضوع

 .التقييـ الوعائي لقطر الشرياف الكعبري قبؿ وبعد القسطرة التشخيصية لمشراييف التاجية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمود عمي سميماف   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد مختار القرش   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمراد مينا بشاي    / ػ   د

  رنا محمد السيد    ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طػػػ 4
 :   الرسالةموضوع

دراسة العالقة بيف التتبع النقطي النسيجي واف ترميناؿ البروبيبتيد الناتريوريتيؾ في مرضي الضغط لتشخيص فشؿ عضمة القمب 
 . االنبساطي 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس بىند محمد الديب    / ػ   د

  نيي سعيد عطية عبد المنعـ  ماجستير الجراحة العامة/طػػػ 5
 :   الرسالةموضوع

التقييـ الحجمي ثالثي األبعاد لقياس معدؿ بقاء الخاليا الدىنية المزروعة بالوجو والعوامؿ المؤثرة عميو باستخداـ األشعة المقطعية 
 .ثالثية األبعاد 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـمدرس بحساـ حسف فوزي    / ػ   د

  أحمد عمي عبد الاله   ماجستير الجراحة العامة/طػػػ 6
 :   الرسالةموضوع

 .التقنية التحفظية الطرفية التكميمية ألوراـ الثدي الطرفية تقنية الشؽ الطرفي 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمود جماؿ الديف حجاج   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمود سعيد عبد الحميـ   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامة بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد سعيد الكيالني    / ػ د

  رامي سيد سمطاف سميماف  دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ/طػػػ 7
 :   الرسالةموضوع
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 . شفط الدىوف بمساعدة الفيزر مقابؿ شفط اليوف التقميدي 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستفؤاد محمد غريب     / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بأحمد ثروت نصار    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد عبد اهلل النحاس   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بشريؼ رمضاف عبد الخالؽ عبد الرحمف / ػ   د

  عمرو محمود المعناوي   دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ/طػػػ 8
 :   الرسالةموضوع

التحقيؽ في العالجات المشتقة مف الخاليا الجذعية الدىنية عمي الخمؿ الوظيفي لمخاليا المبطنة لألوعية الدموية في نموذج جديد 
 .لمجروح المزمنة في الفئراف المصابة بداء السكري مف النوع الثاني 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستداليا مفرح السقا    / د.ػ أ

 عػػة بتسبرج الواليات المتحدة األمريكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجاـالتجميؿ والحروؽ أستاذ مساعد لوريف كوكاي     / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد عبد اهلل النحاس   / ػ   د

  محمود محمد عبد المحسف شعير  دكتوراه الجراحة العامة/طػػػ 9
 :   الرسالةموضوع

 . الطوؿ المثالي لمطرؼ المراري البنكرياسي في عممية تحويؿ المسار أحادي التوصيمة
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامة بكمية الطب   قسـاذ ورئيسأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد أشرؼ عمي بمبع   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامة بكمية الطب  قسـمدرس بمحمود مجدي العباسي   / ػ   د

  ريماف السيد عمي   ماجستير طب وجراحة العيف/طػػػ 10
 :   الرسالةموضوع

 .األسباب والعوامؿ المرتبطة باإلعاقة البصرية في سف الشيخوخة في مصر , معدؿ االنتشار 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمعتز فايز عبد الحميد الصاوي  / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمروة عمي زكي     / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بإسراء سامي أحمد    / ػ د

  مني محمد عاطؼ سبيكة  ماجستير الباثولوجيا/طػػػ 11
 :   الرسالةموضوع

 . في سرطاف الثدي الغير محدد 5 وشبيو مستقبؿ توؿ 3التعبير المناعي اليستوكيميائي لعضو عائمة شبيو مستقبؿ نود بروتيف 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ بأستأسماء جابر عبده    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترانيا عبد اهلل حسنيف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـمدرس بدينا محمد عالـ    / ػ   د

  أمجد سمير نعماف حرز  دكتوراه جراحة القمب والصدر/طػػػ 12
 :   الرسالةموضوع
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النتائج متوسطة األجؿ إلصالح الصماـ الميترالي لسقوط الوريقة الخمفية باستخداـ الحباؿ االصطناعية مقارنة باالستئصاؿ 
 .الرباعي الزوايا 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ متفرغ بأستأحمد لبيب دخاف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترفيؽ فكري برسوـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد جماؿ حجاج   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد فوزي الطبؿ    / ػ   د

  عمرو طو عمي السيد الجارحي  دكتوراه جراحة القمب والصدر/طػػػ 13
 :   الرسالةموضوع

نتائج مابعد : استبداؿ الصماـ األبيري باستخداـ صماـ حيوي تقميدي ذو دعامة داخمية مقابؿ استخداـ صماـ حيوي بدوف خيوط 
 . الجراحة وعمي المدي القصير 

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ متفرغ بأستأحمد لبيب دخاف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترفيؽ فكري برسوـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد الحاج عمي    / ػ   د

  السيد السعيد إبراىيـ الطيري  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة/طػػػ 14
 :   الرسالةموضوع

. دور اإللتياـ الذاتي في اإللتيابات الفطرية الغازية الحادة لمجيوب األنفية 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد عبد المنعـ رجب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ بأسترحاب منير سمكة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  قسـاذ بأستأيمف عبد الفتاح عمي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  قسـمدرس بأنور عبد العاطي إبراىيـ   / ػ   د

  محمد فتحي إبراىيـ مرجاف  ماجستير جراحة العظاـ/طػػػ 15
 :   الرسالةموضوع

. حقف البالزما الغنية بالصفائح الدموية في حاالت متالزمة النفؽ الرسغي مجيولة السبب 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستالسيد مرسي زكي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد إبراىيـ زايده    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد عمي عبيد    / ػ   د

 
 
 

  ىدي رجب عمي عبد الرحيـ  ماجستير التوليد وأمراض النساء/طػػػ 16
 :   الرسالةموضوع

األوكسيتوسيف مقابؿ الميزوبروستوؿ تحت المساف باإلضافة الي حمض الترانيكساميؾ الفموي إلدارة المرحمة الثالثة مف المخاض 
. في النساء ذوات مخاطر منخفضة مف نزيؼ ما بعد الوالدة 

 : المشرفوف 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأستمدحت عصاـ الديف عبد الخالؽ  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػاء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنبيو إبراىيـ الخولي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػاء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستىشاـ عمي عمار    / ػ   د

  محمد صالح الديف السيد عمارة  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طػػػ 17
 :   الرسالةموضوع

. عمى الكبد بيف المرضي المقبوليف في وحدة العناية المركزة  (19كوفيد ػػػ)دراسة تأثير فيروس كورونا المستجد 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباطنة العامػػػػػة قسـاذ ورئيس أستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباطنة العامػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ

  نانسي ثروت محمد   ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/طػػػ 18
 :   الرسالةموضوع

أثرىا عمى معدؿ االنتكاسات وعالقة شدة اإلصابة بنوع )حصيمة اإلصابة بفيروس كورونا المستجد لدي مرضي التصمب المتعدد 
 . (العالج المستخدـ

 : المشرفوف 
  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية قسـاذ ورئيس أسترشا عمى القباني    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية قسـاذ مساعد بأستمصطفي صالح مميؾ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية قسـمدرس بمني صبري الخولي   / ػ   د

  شريؼ محمد فوزي محمد السيد ماجستير جراحة العظاـ/طػػػ 19
 :   الرسالةموضوع

. تقييـ نتائج التثبيت الداخمي لمكسور المتزامنة بالجدار والعمود الخمفي لحؽ مفصؿ الفخذ 
 : المشرفوف 

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ بأستأحمد فؤاد شمس الديف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ مساعد بأستعمرو عبد المرضي قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس بعماد عيد العجرودي   / ػ   د

  151/2/10/2021الموضوع رقم 

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

التقدير التخصص الدرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ 
ػػػػػػػػ طب األسرة دكتوراه والء محمود عبد العزيز / ط 1
ػػػػػػػػ طب وجراحة العيف دكتوراه أحمد محمد فوزي عبد السالـ ضيؼ / ط 2
ػػػػػػػػ السمعيات دكتوراه نشوي محمد رفعت عباس عبد اليادي /ط 3
ػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه أميرة سامي محمد المغربي / ط 4
ػػػػػػػػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ دكتوراه ىبو رفعت عبد الرازؼ الخولي / ط 5
ػػػػػػػ الفسيولوجيا دكتوراه الزىراء أحمد محمود فرج شريؼ / ط 6
ػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه ناىد محمد ممتاز حامد عوض اهلل / ط 7
ػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه أسماء عبد الكريـ محمد قناوي / ط 8
ػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه كريـ محمد زكي السيد /ط 9
ممتاز التشريح ماجستير نورىاف محمود بيبرس / ط 10
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ىيثـ السيد عمى / ط 11
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جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير والء عادؿ السيد عبده / ط 12
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير تغريد أحمد عبد الوىاب البكري / ط 13
جيد جدا جراحة المسالؾ البولية ماجستير محمود عبد العزيز عامر / ط 14
// جيدطب الطوارئ ماجستير نادية مختار محمد الجرنوسي / ط 15
جيد جدا طب الطوارئ ماجستير ىبو مجدي أحمد غنيمة / ط 16
// جيدالفارماكولوجيا ماجستير أية جابر إبراىيـ كشؾ / ط 17
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير إبراىيـ محمد فتحي حسف / ط 18
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير سند جماؿ إبراىيـ بدر / ط 19
ممتاز طب األطفاؿ ماجستير غادة عصاـ شاىيف /ط 20
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير مديحة عبدالسالـ عبد العظيـ الجرش / ط 21
// جيدطب األطفاؿ ماجستير ىايدي رفعت السيد محمد الشراكي / ط 22
// جيدطب األطفاؿ ماجستير ميا فوزي فتحي الحفني /ط 23
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير أحمد جالؿ السعدني / ط 24
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير شيماء عمى عبد الرحيـ جويمي / ط 25
جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير ىند عادؿ محمد عكاشة / ط 26
جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير نورا عادؿ غريب ساسو /ط 27
// جيدالباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير أسماء األحمدي محمد السيد / ط 28
جيد جدا طب األسرة ماجستير شيماء محمد أحمد عمار / ط 29
جيد جدا عالج األوراـ والطب النووي ماجستير نيي خالد أبو الفتح محمد / ط 30
// جيدالجراحة العامة ماجستير إبراىيـ محمد إبراىيـ ىالؿ / ط 31
// جيد الجراحة العامة ماجستير ميدي أحمد عبد الحؽ عطايا / ط 32
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير أشرؼ عبد الحميد عبد الوىاب شرؼ / ط 33
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير وجيو محمد فرحات عمى / ط 34
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير منى رفعت محمد والي /ط 35
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير بسمة عبد الكريـ طير البر / ط 36
مقبوؿ أمراض الباطنة العامة ماجستير دينا رجب محمود شرؼ / ط 37
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير محمد حمديف غازي فرج / ط 38
جيد جدا أمراض الباطنة العامة ماجستير سمر ممدوح عثماف سرور /ط 39
// جيداألشعة التشخيصية ماجستير عادؿ ماىر عبد اهلل الغناـ / ط 40
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير أميمي ميشيؿ فيمي / ط 41
// جيدجراحة األذف واألنؼ والحنجرة ماجستير عصاـ أحمد أحمد المزيف / ط 42
جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير منار محمد أميف صبيح / ط 43
جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير أميرة عبد اهلل السعيد / ط 44
جيد جدا السمعيات ماجستير آالء مصطفي محمد عبد الغفار / ط 45
// جيدأمراض الباطنة العامة دبمـو  أحمد يحي حسف حنفي / ط 46
// جيدأمراض الباطنة العامة دبمـو  حساـ الشحات عبد السالـ أبوشرارة / ط 47
جيد جدا أمراض الباطنة العامة دبمـو  محمد جماؿ عبد السالـ / ط 48
// جيداألمراض العصبية دبمـو  صالح فارس أبو المعاطي / ط 49
جيد جدا جراحة العظاـ دبمـو محمد صبري إبراىيـ حسف / ط 50
// جيدالجراحة العامة  دبمـو محمود محمد تميـ أيوب / ط 51
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القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  152/2/10/2021الموضوع رقم 

لمعاـ  2021قبوؿ الطالب المتقدميف لمقيد دور أكتوبر  الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . 2021/2022الجامعي 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ...  عمى النحو التالي عمى قبوؿ الطالبالموافقة 
 :الدبمومة المينية لمكافحة العدوي: أوال 

: ػػ طب بشري 1 
نصرة عبد العاؿ عبد الجميؿ عبد العاؿ / ىالة شاكر عمى داود   ػ ط/ ػ ط
محمد ىشاـ فايد عبد الحميد جاد اهلل / سامي صباح عبد العاطي خميؿ عوض ػ ط/ ػ ط
حناف عبد الفتاح عبد المحسف محمد / أسماء أحمد محمد عيسي   ػ ط/ ػ ط
ىبو ماجد عبد الظاىر معاز / سمر سوقي خميفة سالماف   ػ ط/ػ ط
مناؿ محمد نبيؿ عبد الغني محمد / أيمف عبد الرازؽ عبد الخالؽ عطية  ػ ط/ ػ ط
أميرة إبراىيـ جنيدي حسف / ىدي إبراىيـ عبد الحفيظ بريؾ  ػ ط/ ػ ط
أسماء الدسوقي محمد عمى بميطي / أسماء محمد محمد البرلسي   ػ ط/ػ ط
منى صالح السيد سبؿ / مروة عبد المعبود بينسي الشيخ  ػ ط/ػ ط
أسراء السيد عبد المقصود الميدي / مناؿ منير محمد حميـ منصور  ػ ط/ ػ ط
محمد حسف عبد الوىاب جنيدي / مروة عبد المنعـ عبد القوي السيد حسنيف ػ ط/ػ ط
أميرة صالح محمود زايد / ىندي عبد العزيز حسف مصطفي  ػ ط/ ػ ط
إسراء صالح عبد اهلل حافظ / أحمد حسف السيد عبد اليادي  ػ ط/ ػ ط
إيماف حامد أحمد مصمح / فاطمة محمد يوسؼ الرفاعي  ػ ط/ ػ ط
والء ياسيف محمد سيؼ / آالء محمد عبد اهلل عبد المعطي حسب النبي ػ ط/ػ ط
إيماف محمود أحمد عبده عطية / ىدير جماؿ محمد إبراىيـ عمر  ػ ط/ ػ ط
أحمد جماؿ مصطفي حجازي / إلياـ أحمد عبد الحميد فيمي حساـ الديف ػ ط/ػ ط
أية عادؿ عبد العاؿ عوؼ / شيماء كماؿ محمد الشيف   ػ ط/ ػ ط
يارا عبد العزيز حامد محمد النجار / عزة زغموؿ لبيب سيد أحمد   ػ ط/ػ ط
فاطمة الزىراء يحيي فتحي محمد قمبر / معاذ محمد محمود ىيكؿ   ػ ط/ ػ ط
أسماء موسي محمد موسي / داليا محمد نبيؿ عبد القوي   ػ ط/ ػ ط
نوراف طمعت عبد المقصود أبو الخير / محمد محمود حممي محمد بدر  ػ ط/ ػ ط
 
: ػػ طب األسناف 2 

// جيدالطب الطبيعي دبمـو إيماف ممدوح محمد يوسؼ / ط 52
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سمر مجدي فرج الغنيمي / أحمد محمد عبد الوىاب عبد الحميـ  ػ ط/ ػ ط
مايسة سعيد زايد السعيد / سارة فؤاد عبد العزيز محمد مرعي  ػ ط/ ػ ط
شيماء حسف عبد الستار الجندي / مي محمد نجيب رمضاف   ػ ط/ػ ط
أمؿ عبده محمد محمد عبده / أسماء خالد مبروؾ حداد جابر  ػ ط/ ػ ط
محمد عمى عبد المنعـ سراج / محمد حمدي عبد العزيز بيومي  ػ ط/ ػ ط
ريياـ جماؿ السيد سعد / إسراء عزت سيد أحمد عبد الحميـ  ػ ط/ ػ ط
أية أحمد سعيد سويداف / محمد سعد محمد مصيمحي   ػ ط/ ػ ط
أماؿ الصادؽ عبد الصبور عبد الحميد / إيماف عادؿ مأموف أبو العـز  ػ ط/ ػ ط
حساـ محمد أحمد سميماف ضيؼ / ريياـ محمد عبد الرحمف عطية  ػ ط/ ػ ط
عبير شوقي السيد مصطفي / فريػػاؿ عبد الواحد إبراىيـ الشناوي  ػ ط/ ػ ط
: ػػ صيدلة 3 

الزىراء كماؿ الديف حسيف حسيف طقطمش / سالي سعيد حممي محمود   ػ ط/ ػ ط
إسراء كماؿ الديف حسيف طقطمش / شيماء مصطفي أحمد عيد   ػ ط/ ػ ط
ياسميف محمد محمد فيمي الشاعر / ريياـ يحي محمد الجبالي نعمة اهلل  ػ ط/ػ ط
إسراء فكري فتحي رسالف / إسراء عالء الديف إبراىيـ عبد الجواد الكافوري ػ ط/ػ ط
إيماف محمد محمد فيمي الشاعر / رحاب السيد عبد الحافظ سرحاف  ػ ط/ ػ ط
أمنية عبد المنعـ عبد التواب العقباوي / أسماء ماىر زىراف عبد الرازؽ  ػ ط/ػ ط
دعاء حامد محمود السيد ربيع / نجوي محمد أحمد طو مصطفي  ػ ط/ ػ ط
إسراء محمد أحمد محمد عبد اليادي / يارا يونس عبد العزيز أبو شعيشع محمد ػ ط/ ػ ط
أمنية عبد الرازؽ عبد الخالؽ عطية / مروة إبراىيـ أبو الفتوح إبراىيـ  ػ ط/ ػ ط
أسماء محمود المتولي البيوتي / ىناء إبراىيـ محمد البطحيش  ػ ط/ ػ ط
أية غباشي محمود غباشي / نيي إيياب عبد الحميد عالـ   ػ ط/ػ ط
مروة عادؿ صبحي صالح / ريياـ راجح عبد الحميد عبد الفتاح  ػ ط/ ػ ط
ندي جماؿ محمود إبراىيـ عبده / فاطمة الزىراء السيد أحمد محمد معوض ػ ط/ ػ ط
رنا مجدي مسعد عبد العزيز / ندي ىشاـ عمى محمد فرحات  ػ ط/ ػ ط
أسماء محمد عبد القوي دينا / حسناء أحمد محمد أبو شعيشع المال  ػ ط/ػ ط
أميرة النمر محمد السعيد عبد الوىاب / شيماء مصطفي أحمد أحمد خضر  ػ ط/ ػ ط
يمني محمد عبد المنعـ غريب  /لولو فايز راغب فرح   ػ ط/ ػ ط
نورىاف فتحي محمود النحاس / منى سعيد عبد الرشيد عبد العزيز  ػ ط/ ػ ط
رباب محمد أميف صقر / أية محمود عبد الفتاح أحمد   ػ ط/ػ ط
مريـ حممي عبد المقصود بدوي / نسمة إبراىيـ السيد الشاؿ   ػ ط/ػ ط
ريـ مرسي محمد مرسي خميؿ / ندا محمد عمر أحمد   ػ ط/ ػ ط
نيا مصطفي كامؿ محمود / ريياـ السيد محمد أحمد سالمة  ػ ط/ػ ط
دينا رزؽ عبد الطيؼ محمد خميس / سارة السيد أحمد الشيخ عمارة   ػ ط/ػ ط
إيماف ماىر زىراف عبد الرازؽ / محمود أحمد محمد عبد الصمد  ػ ط/ ػ ط
عزيزة رجب محمد سعدية  / أية محمود أبو اليزيد محمد المال  ػ ط/ ػ ط
شيماء فصيح محمد عمارة / رواي جماؿ محمد عبد العزيز شاور  ػ ط/ ػ ط
مادونا عبد الشييد سمعاف عبد الشييد / الشيماء محمد عبد الحميد الشيخ  ػ ط/ ػ ط
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محمد فتحي عبد الخالؽ شتات / ميار محمد عمى عبد الحميـ الشاىد  ػ ط/ػ ط
نجوي شعباف محمد عمى / صباح سعيد أحمد محمد المحروقي  ػ ط/ ػ ط
أميرة السيد محمد ىيكؿ / ريـ أحمد أنور مصطفي   ػ ط/ ػ ط
سيا أحمد إبراىيـ أحمد مجاىد / سارة سعيد عمى حسف أبو شادي  ػ ط/ ػ ط
إيناس عبد الفتاح محمد مجبري / أسامة محمد عبد القوي دنيا   ػ ط/ ػ ط
إيريني ماكف ىندي سوس / أماني سعيد جابر الجوىري   ػ ط/ ػ ط
نيا عبد الكريـ عبد الحميد يوسؼ / مي فتحي شبؿ دياب    ػ ط/ػ ط
نيفيف جابر صبحي اسكندر يوسؼ / حسناء عاطؼ مصطفي شياب  ػ ط/ ػ ط
نيرة محمود محمد رشدي رياض غانـ / كمير اسكندر عزيز اسكندر   ػ ط/ػ ط
آيات محمد أحمد سنادة قاسـ / لينا أحمد محمد إبراىيـ   ػ ط/ ػ ط
شيماء محمد فرج محمد / إيماف ياسيف محمد مصطفي سيؼ  ػ ط/ ػ ط
سارة يحي عبد اهلل السيد  / أسماء سميماف إبراىيـ حشيش  ػ ط/ ػ ط
دينا سعد سعد سعد النقيب / إيناس عبد اهلل إبراىيـ أحمد سالـ  ػ ط/ ػ ط
دعاء عمى أحمد الفقي / أسماء محمد صالح الديف محمد السيد ػ ط/ ػ ط
عادؿ محمدي السيد إبراىيـ جمعو / وفاء قمر الدولو محمد قمر الدولة أبو زيدة ػ ط/ ػ ط
شيماء عبد الحميد مصطفي عمي الكياؿ / ىبو جالؿ السباعي السيد الحفناوي  ػ ط/ ػ ط
منة اهلل جماؿ السيد عبد الفتاح أبو سنجر / مروة محمد أحمد الشوبري   ػ ط/ ػ ط
نيره أيمف السيد مصيمحي / شيماء ىشاـ نبيو الشيمي   ػ ط/ ػ ط
أسماء محمد إبراىيـ ىيكؿ / نورىاف محمد عبد القادر الغزالي  ػ ط/ ػ ط
سارة أحمد عطا أبو حمر / أية اهلل عيسي حميـ أبو اليزيد عيسي ػ ط/ ػ ط
نشوي أحمد أحمد عارؼ   /ػ ط
: ػػ التمريض 4 

والء محمد فتحي محمد نصار / ىناء شاكر محمد نور الديف   ػ ط/ػ ط
أسماء عباس أبو الفتح سميمو / أسماء عبد اهلل محمد عبده   ػ ط/ ػ ط
إيماف محمد إبراىيـ محمد متولي / سمواف حمدي محمد عبد المجيد الشرقاوي ػ ط/ػ ط
بسمة محمد سميماف بدوي / أماني زينيـ طو قطب أبو عمى  ػ ط/ ػ ط
إيماف السيد محمد محمد أبو السعد / سممي جماؿ عباس التريسي   ػ ط/ػ ط
ىاجر زكي عبد النعـ الشتيحي / ىياـ محمود نبوي الننو   ػ ط/ ػ ط
أشجاف عمى سعد الدعوشي / سارة رمزي قطب محمد الجميسى  ػ ط/ ػ ط
بشري عبد الغفار مختار الزقيطي / ىبو ميدي السيد الزقيطي   ػ ط/ ػ ط
أسماء وحيد ميدي ىنداوي / عبير عبد السميع عبد الحميد مرزوؽ ػ ط/ ػ ط
سمر محمد مرسي خميؼ / أية طاىر محمد عبد الخالؽ   ػ ط/ ػ ط
مي صبحي عبد الحميد سعيد / نورا جماؿ الميثي عمى   ػ ط/ ػ ط
أسماء جالؿ عمى الشيخ / سارة عاطؼ محمود عبد الحميـ األودف ػ ط/ ػ ط
إسراء عماد عبد الرازؽ الفقي / إيماف سعيد عبد العزيز زيتوف  ػ ط/ ػ ط
أسماء عبد الستار أحمد محمد غالي / نجالء رأفت عبد الجابر حساف  ػ ط/ ػ ط
ىاجر مجدي سميماف عبد الواحد الطويؿ / دعاء رمضاف شبؿ مرسي العجوز  ػ ط/ ػ ط
أسماء سعيد عبد الجميؿ شمخ     /ػ ط
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: الدبمومة المينية جودة الرعاية الصحية وسالمة وأماف المريض: ثانيا 
 إسراء يسري زياف حسيف/ػ ط: ػػ طب األسناف 1 
: ػػ طب بشري 2 

عبد المنعـ السيد محمد النبوي / إسالـ فتحي عبد الحميد محمد  ػ ط/ػ ط
شيماء محمد مبارؾ الشامي / رشا محمد عبد المجيد شتيو   ػ ط/ػ ط
محمد محمود كامؿ محمد شعباف / أسماء محمد الرفاعي شعباف   ػ ط/ ػ ط
عبد الرحمف محمد عبد الفتاح المغربي / إيماف محمد محروس شبايؾ   ػ ط/ ػ ط
غادة حمدي عبد المؤمف عبد العزيز / أمؿ محمد محمد محمود   ػ ط/ ػ ط
أية محمد عبد الحميد عطا اهلل / أحمد محمد إبراىيـ عبد الجمي  ػ ط/ ػ ط
سارة محمد عبد المحسف شعير / إيماف عمى فتحي النضار   ػ ط/ ػ ط
محمد عالء الديف عبد الخالؽ عوض / إيماف عبد الرازؽ عبد الخالؽ عطية  ػ ط/ ػ ط
نشوة أحمد متولي بريقع / أية سعيد عبد ربو محمد   ػ ط/ػ ط
محمد محمود حممي محمد بدر / ػ ط
: ػػ التمريض 3 

أمؿ عبد الرازؽ جميؿ سعده / نورىاف محمد حسيني محمد   ػ ط/ ػ ط
سارة ياسر عبد المولي محمد / أسماء محمد حمدي أحمد   ػ ط/ ػ ط
مناؿ أحمد عبد المولي عمارة / أحمد صابر عباس محمد رجب  ػ ط/ ػ ط
أماني رمضاف عبد المرضي / أمينة حمدي عبد الحميـ العفيفي  ػ ط/ ػ ط
أميرة رمضاف سيد أحمد الفيشاوي / مي معروؼ محمد أبو زيد   ػ ط/ػ ط
صفاء محمود حامد قنعر / ريياـ عاطؼ عبد الميدي محمد  ػ ط/ػ ط
منى محمود عبد الستار عثماف / أية عبد الحفيظ فتح اهلل القباني  ػ ط/ػ ط
أمؿ فتحي عبد المقصود الخولي / نعمو صالح عبد المنصؼ أبو النصر ػ ط/ ػ ط
جياد حسيف عبد الفتاح حسيف / نورا محمد مصطفي سميماف   ػ ط/ ػ ط
أشجاف رجب أحمد بركات / نيمة فتحي محمد السيد    ػ ط/ ػ ط
أميرة عمي أحمد /دعاء صديؽ السيد صديؽ   ػ ط/ػ ط
: ػػ صيدلة 4 

أميرة أنور فتحي عفيفي / مروة عمى أحمد عمى إبراىيـ   ػ ط/ػ ط
مني صبري محمد الغزولي / ريياـ عبد العميـ أحمد صبيح  ػ ط/ ػ ط
دعاء عشماوي الصاوي ميز / آالء إبراىيـ محمد القارح   ػ ط/ػ ط
عمياء عمى عبد القوي مميجي / دينا ماىر سيد أحمد محميس   ػ ط/ػ ط
إيماف إبراىيـ الشافعي المميجي / دعاء عزت إبراىيـ عبد الواحد  ػ ط/ػ ط
دعاء عادؿ محمود مصطفي  /سالي أسامة عبد الرحمف خميفو  ػ ط/ ػ ط
عمياء مرسي عمى الزير / سارة سطوحي حسف الشافعي  ػ ط/ ػ ط
رانيا عبد الحميد عبد العميـ مسعود / أية إسماعيؿ عبد الحميد إبراىيـ  ػ ط/ػ ط
شيماء سعيد أحمد الشيني / محمد حجاج توفيؽ أحمد داود  ػ ط/ ػ ط
أفناف اكـر محمد حجاج / أسماء رمضاف عبدالمقصود المزيف  ػ ط/ ػ ط
دينا محمد أحمد السعدني / أسماء محمد نجيب لطفي   ػ ط/ ػ ط
ريياـ عبد الرحيـ حمزة السكري / إيماف عبد الرحيـ السيد جادو   ػ ط/ػ ط
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سناء منصور محمد مسعود / بسمة سعيد محمد أبو المجد   ػ ط/ ػ ط
عمياء حسيف عبد العزيز حسيف / سارة صابر سميماف الطوخي   ػ ط/ ػ ط
إيماف أحمد متولي بريقع / سارة خالد عبد المنعـ عباس   ػ ط/ ػ ط
مروة جماؿ فؤاد أميف / عبير سالمة مرسي بدوي   ػ ط/ػ ط
حسناء بياء حممي عبد السالـ سالـ / رانيا سمير عبد المقصود عفيفي  ػ ط/ػ ط
سمر الشحات عباس جاب اهلل / أسماء رمضاف سيد أحمد الفيشاوي  ػ ط/ػ ط
محمد عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي / أسماء عمى حسف السنباطي   ػ ط/ ػ ط
مصطفي أحمد محمد مصطفي ىيكؿ / محمد عطية عبد الرازؽ دياب  ػ ط/ ػ ط
ندا جماؿ مختار زايد / نفيف إسماعيؿ يسف عبد الجواد  ػ ط/ ػ ط
سماح أبو شوشة حسف عبده / شيماء محمد عبد الحميـ محمد  ػ ط/ػ ط
شيماء فتحي عبد العزيز أحمد / آيات عاطؼ عبد اليادي محمد  ػ ط/ػ ط
أحمد صالح رجب سرحاف / والء إبراىيـ محمد شمتوت   ػ ط/ ػ ط
سارة حاتـ عبد المنعـ سالـ / إيماف كماؿ إبراىيـ صميدة   ػ ط/ ػ ط
مروة صالح رشاد محمد / بسمة مصطفي أبو المحاسف الشيف  ػ ط/ػ ط
أحمد سعيد عبد السميع عمى / أحمد رمزي محمد الغناـ   ػ ط/ ػ ط
ىاجر منير أحمد نور الديف / خالد كماؿ الدسوقي حسف   ػ ط/ ػ ط
رضوي بيومي محمد وىب / أمنية عبد الرازؽ عبد الخالؽ عطية  ػ ط/ ػ ط
مصطفي أحمد جاد حمزة / عمى محمد عمى سميـ   ػ ط/ ػ ط
إيماف إبراىيـ عبد الرحمف عبد العزيز  / ناديف طاىر خالد زناتي   ػ ط/ ػ ط
إسالـ أحمد محمود الشيخ / ىبو عبد الحفيظ عباس الخولي  ػ ط/ ػ ط
أنغاـ شوقي عزت عثماف / جيياف محمد محمود إبراىيـ أبو العال ػ ط/ ػ ط
رانيا كماؿ طنيوس بقطر /سارة ماكف ىندي سوس   ػ ط/ ػ ط
بيتر وديع جرجس ميالد  /ػ ط
: ػػ عالج طبيعي 5 

عيدي طارؽ حممي الدرس    / إيماف رجب عبد القادر يوسؼ  ػ ط/ ػ ط
آالء عبد العزيز أحمد جنو / دينا جماؿ موسي عبد الحميد  ػ ط/ ػ ط
: ػػ عمـو 6 

سمر سعيد رشدي الدسوقي / ىند عبد اهلل عبد الغني السباعي  ػ ط/ ػ ط
  153/2/10/2021الموضوع رقم 

دبمـو ػػػ ماجستير ػػ ) قبوؿ الطالب المتقدميف لمقيد لدرجة الموافقة عمى ػ بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . 2021/2022 لمعاـ الجامعي 2021دور أكتوبر  (دكتوراه

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ..  عمى النحو التالي عمى قبوؿ الطالبالموافقة 
: الدبمـو : أوال 

: ػػػ األمراض الجمدية والتناسمية 1 
آالء فتحي شفيؽ عبد المعطي سعيد / مي محمد عبد الرسوؿ زيد    ػ ط/ػ ط
نرميف عمى سميماف رمضاف / أريج عبد الباسط عبد الباسط    ػ ط/ػ ط
أسماء حسف عبد الجميؿ محمد / سماء عزت عبد المجيد المرزرقي   ػ ط/ػ ط
مي شكري زكي عبد المقصود / ىاجر المتولي أحمد محمد    ػ ط/ ػ ط
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وفاء أحمد إبراىيـ الديب / سالي أسامة نصر عطوة    ػ ط/ ػ ط
رانيا عبد العظيـ إسماعيؿ حربي / سارة أحمد راضي أحمد    ػ ط/ ػ ط
سوسف قاسـ جمعو كعبو / أثار حمادة حمد عمى دومة    ػ ط/ ػ ط
نرميف صالح عبد المنعـ محمد مصطفي / داليا صبري السيد محمد البرديسي   ػ ط/ ػ ط
محمد محمود محمد المتولي / ىدي رمضاف السيد إبراىيـ    ػ ط/ ػ ط
دينا عبد الرءوؼ يسف بدر / آالء أسامة محمد جماؿ الديف خضر   ػ ط/ ػ ط
إسراء طارؽ موسي أبو العينيف / سعد محمد إبراىيـ محمد الديب   ػ ط/ ػ ط
أمؿ بياء الديف أحمد محمد / أية جالؿ أنور جالؿ    ػ ط/ ػ ط
أحمد رضا عبد العزيز سميماف / إيناس عمى الحميد شمس الديف   ػ ط/ ػ ط
دعاء محمد عطية محمد أبو عمر / داليا كماؿ درغاـ عمى الطبجي   ػ ط/ ػ ط
الميس صالح فوزي فرياقوس / مي ىشاـ كماؿ المنياوي    ػ ط/ ػ ط
إسراء محمد السيد صالح / بسنت ىشاـ محمد مبروؾ    ػ ط/ ػ ط
رحاب سمير محمد عمى / شيماء محمد مصطفي سيد    ػ ط/ ػ ط
نورىاف محمود محمد السيد / سارة فتحي محمود الشمندي    ػ ط/ ػ ط
أسماء حسف شبيب حسانيف / مريف حسف حافظ الشامي    ػ ط/ ػ ط
منة اهلل محمود عبد الرءوؼ الزيد / نمير محمد عبد الفتاح الحفناوي   ػ ط/ػ ط
محمد محمود السيد محمد الغبار / محمد سعد الروبي عبد ربو روبي   ػ ط/ ػ ط
إيماف محمد عبد السالـ السيد / ماريياـ مراد عجايبي سميـ    ػ ط/ ػ ط
أميرة حمدي إبراىيـ خميؿ / خديجة إيياب رمزي محمد بدير   ػ ط/ ػ ط
حاـز أحمد محمد يونس / مراـ ميموف عباس أحمد    ػ ط/ ػ ط
: ػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية 2 

ميا منير ممؾ حنيف / محمد عبد المحسف عبد اهلل محمد   ػ ط/ ػ ط
مدحت عبد المسيح ميشيؿ عبده / أيمف عبد الرازؽ عبد الخالؽ    ػ ط/ ػ ط
: ػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية 3 

محمود محمد حسيف حسف / خالد محمد توفيؽ أحمد إسماعيؿ   ػ ط/ ػ ط
: ػػػ طب األسرة 4 

آالء عماد محمد السيد ختعـ / مروة ممدوح محمد يونس    ػ ط/ػ ط
محمد سامح محمد فتحي راضي / نياؿ حامد حسف محمد عزب   ػ ط/ ػ ط
سارة وجيو عبد العميـ عبد المقصود / إسالـ محمود عبد الخالؽ غالب   ػ ط/ ػ ط
 محمد عبد الفتاح حامد عبد اهلل/ ػػ ط:  ػػػ األمراض العصبية والطب النفسي 5 
: ػػػ أمراض الباطنة العامة 6 

جياد جاد عبده جاد الشاذلي / أبرار ناصر عبد المحسف عبد القادر   ػ ط/ ػ ط
أحمد سيد سميماف عمى / محمد زكريا حسف يوسؼ عمر   ػ ط/ ػ ط
: ػػػ الجراحة العامة 7 

محمد أحمد محمد قاسـ / محمد رفعت رزؽ مصباح    ػ ط/ ػ ط
أحمد خميس السيد الشوري / أحمد طارؽ عبد الحميد ىاواش   ػ ط/ ػ ط
كريـ ممدوح محمود محمد عثماف /ػ ط
  :ػػػ جراحة العظاـ 8 
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محمد أحمد محمد حسيف / عمرو صالح حسف أحمد أبو العنيف   ػ ط/ ػ ط
أحمد شعباف توفيؽ عبده حجازي / مصطفي محمود حسف الديب    ػ ط/ ػ ط
: ػػػ طب وجراحة العيف 9 

عمرو سعيد كامؿ فتح اهلل أبو جازية / ىدي جابر عبد المعزي القاضي    ػ ط/ػ ط
محمد محمود محمد الميدي الفداوي / غادة سعد أحمد صقر     ػ ط/ ػ ط
مصطفي صالح مصطفي البغدادي / ماريو شارؿ شفيؽ اسكندس    ػ ط/ ػ ط
: ػػػ التوليد وأمراض النساء 10 

جياد عبد السالـ أحمد جاب اهلل / سمر شاكر إبراىيـ المرسي    ػ ط/ ػ ط
ليمي فوزي طو إسماعيؿ / أحمد محيي بيومي محمد    ػ ط/ ػ ط
سماح السيد إبراىيـ حسف / بسمة رمضاف مبروؾ رجب    ػ ط/ ػ ط
مدحت سميماف فرج فريج / مايكؿ جوزيؼ نظيـ درياس    ػ ط/ ػ ط
مي عماد الديف محمد ىالؿ / محمد حساـ أميف محمد     ػ ط/ ػ ط
نسمة جماؿ محمود حماد / صفاء مختار عبد العزيز    ػ ط/ ػ ط
محمد أشرؼ فاروؽ حسيف / ىبو حسف بدر بدر     ػ ط/ػ ط
: ػػػ طب األطفاؿ 11 

عمى زىدي عمى محمد  / ىاجر شاكر عراقي سالـ    ػ ط/ ػ ط
إيماف أحمد عبيد كيالني  / أسماء سعيد السيد محمد مدكور    ػ ط/ ػ ط
عبد القوي فتح اهلل توفيؽ / ىبو سعيد عبد العزيز سالـ    ػ ط/ ػ ط
إيماف مغازي عبد العزيز / نيي رمضاف حسف الشيخ    ػ ط/ ػ ط
الزىراء راضي إبراىيـ / الشيماء محمود عبد الستار    ػ ط/ ػ ط
أحمد حسف محمود أبو النجا / محمد زكريا محمد العسكري    ػ ط/ػ ط
ماجي ادوارد عزمي / بسمة محمد زكي شعباف     ػ ط/ ػ ط
مصطفي حممي السيد عرفو / ػ ط
رامي محمد عبد الجيد / ػ ط:   ػػػ التخدير والعناية المركزة 12 
بيتر سعد خميؿ كراس / إيريف فخري داود  ػ ط/ ػ ط: ػػػ السمعيات 13 
: ػػػ جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 14 

 الشيماء جماؿ مالح محمد/ محمد عبد الوىاب عبد الجواد  ػ ط/ أحمد الغزالي إبراىيـ السيد ػ ط/ ػ ط
: ػػػ أمراض الباطنة العامة 15 

جياد جاد عبده جاد الشاذلي / إبرار ناصر عبد المحسف عبد القادر   ػ ط/ ػ ط
 أحمد سيد سميماف عمى/ ػ ط    محمد زكريا حسف يوسؼ عمر/ ػ ط

: الماجستير : ثانيا 
: ػػػ طب األطفاؿ 1 

أسماء إبراىيـ محمود جمعو  / أسماء عبد المقصود محمد طو   ػ ط/ػ ط
الزىراء عاطؼ حسيف زىرة / أميرة نور محمود مقمد    ػ ط/ػ ط
أماني عبده محمود القطاف / مروة عمى محمدي السيد السعدني   ػ ط/ػ ط
يمني محمد محمد شريؼ / حناف نبيؿ محمد الجرار    ػ ط/ػ ط
شيماء عبد المنعيـ عبد الحميـ / ىبو شعباف عبد السميع شعالف   ػ ط/ ػ ط
أحمد سمير محمد مميجي / إيماف محمد إبراىيـ الرفاعي   ػ ط/ ػ ط
أسماء سميماف عبد السميع / سارة أحمد عبد السالـ شتية   ػ ط/ػ ط
الشيماء طمعت عبد العزيز / منة اهلل ىشاـ محمد صقر   ػ ط/ ػ ط
رانيا صالح السيد إبراىيـ محمود / ىناء يحيي زكي رزؽ    ػ ط/ػ ط
سمر مجدي محمد صادؽ / رضا عبد الحفيظ عبد العاؿ ىيكؿ   ػ ط/ػ ط
ىدير عبد الخالؽ السيد السيد / رضوي مصطفي عبد الفتاح كميمية   ػ ط/ ػ ط
سمية محمد عطية الشبراخيتي / فتحي فايز عبد الفضيؿ الشاذلي   ػ ط/ ػ ط
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أسماء محمود أبو الفتوح زيداف / منيرة مجدي محمد بحيري    ػ ط/ ػ ط
أماني خالد عبد العظيـ / إسراء منير الدسوقي بيومي    ػ ط/ػ ط
نرميف السيد مصطفي أحمد / ميادة نزيو شاىيف السيد    ػ ط/ػ ط
سارة عبد المرضي خميفة / سياـ سعد فتحي زينة    ػ ط/ ػ ط
ىبو صالح محمد محمد الشربيني / حاـز سعيد عمى زيف الديف    ػ ط/ػ ط
ىشاـ حمادة حسف عمى / محمود محمد نجيب عبد القوي طايؿ  ػ ط/ ػ ط
بسنت نشأت محمد النحتة / فاطمة لطفي محمود منصور   ػ ط/ ػ ط
مصطفي حمزة شعراوي أحمد / محمود عادؿ إبراىيـ النمر    ػ ط/ػ ط
والء إبراىيـ عمى خمؼ اهلل / سمكي محمود محمد عمى    ػ ط/ػ ط
فاطمة صبري حسيف السيد جعفر / محمود أحمد حامد فرحات    ػ ط/ ػ ط
سياء أحمد إبراىيـ أبو الخير / شروؽ أحمد السيد التريسي    ػ ط/ ػ ط
حناف عبد الموجود محمد درة /ػ ط
: ػػػ طب وجراحة العيف 2 

والء عيدي عبد الرحيـ السيد / منى عمى السيد القمشي    ػ ط/ػ ط
شيماء رشاد السيد إبراىيـ سعد / أماني رمضاف الشيناوي العتر   ػ ط/ ػ ط
سارة الحسيف محمد صالح الديف / ىدير مصمحي عبد السميع شريؼ   ػ ط/ ػ ط
عمياء نشأت مرزوؽ السيد / أماني محمد خيري سميماف عبد الكريـ  ػ ط/ ػ ط
دينا عبد العميـ عبد العميـ خميؿ / مارينا كـر واسمي عازر    ػ ط/ ػ ط
مروة جماؿ مجاىد عبد الدايـ / حسناء حساـ الديف رمضاف حسف   ػ ط/ ػ ط
سموي مصطفي سيد أحمد / سارة حسني أحمد محمد ماضي   ػ ط/ ػ ط
ميراؿ عباس إبراىيـ إبراىيـ / سارة خالد سعيد بالؿ     ػ ط/ػ ط
حميدة محمد السيد إبراىيـ / شيماء بالؿ فتحي حمص    ػ ط/ػ ط
ىبو أحمد سعيد أحمد / دينا أحمد مصطفي نصار    ػ ط/ػ ط
عبد الرحمف محمد ربيع حسيف / حاـز رأفت محمود محمد االالوي   ػ ط/ػ ط
أمير عمى عبد العزيز غريب / عبد الحميـ فكري عبد الحميـ    ػ ط/ ػ ط
أحمد صفواف عبد الحميد مرعي / بسمة عبد المتجمي محمد مصطفي   ػ ط/ ػ ط
دعاء محمود عبد الرحمف عبد اليادي /ػ ط
: ػػػ طب األسرة 3 

أميرة صفوات حنفي محمد أبو زينة / أميرة فاروؽ محمود الجحموؼ   ػ ط/ػ ط
: ػػػ الجراحة العامة 4 

محمد عرفة عبد اهلل شعباف / صالح الديف محمد عثماف    ػ ط/ ػ ط
عبد الرازؽ عبد العزيز جودة / منار رضا جمعة إبراىيـ    ػ ط/ ػ ط
: ػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية 5 

إسالـ سيد أحمد عبد الفتاح / رامي محمود صبحي محمود    ػ ط/ ػ ط
أحمد بياء الديف عبد الحفيظ / محمد محمود محمد خالؼ    ػ ط/ ػ ط
عبد اهلل أنور عبد الحميد / عبد اهلل حامد عبد السميع    ػ ط/ ػ ط
محمود محمد رمضاف / محمد أنور محمد أبو النصر   ػ ط/ ػ ط
حساـ حسيف عمى حسيف / محمد عادؿ جاد محمود بدير   ػ ط/ ػ ط
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عبد الرحمف عيسي أحمد محمد / محمد منتصر أميف عوض    ػ ط/ ػ ط
محمود أحمد جالؿ أحمد / أحمد شعباف صابر عوضيـ    ػ ط/ ػ ط
محمد عبد العزيز شمبي /  أحمد حسانيف الشحات    ػ ط/ػ ط
محمد أحمد عمى فرج / ػ ط
إسراء سعيد فوزي / ػ ط:  ػػػ الطب الطبيعي 6 
: ػػػ األشعة التشخيصية 7 

ريـ عادؿ عمر الفقي / ىدي السيد محمود الطوخي    ػ ط/ ػ ط
نياؿ أحمد سعد حسف عبد السالـ / عمرو مصطفي السيد ىزو    ػ ط/ ػ ط
محمد فوزي محمد عبد الدايـ / ػ ط
: ػػػ األمراض الجمدية والتناسمية 8 

 النمر يأحمد السيد الو رداف/ ىدير السيد محمود الطوخي    ػ ط/ ػ ط
رباب جالؿ عبد العزيز ميز / أميرة مصطفى محروس مطر    ػ ط/ ػ ط
سياـ سنوسي عبد الحميد بر  / حسناء حممى عبد المحسف شاىيف   ػ ط/ ػ ط
ايماف صالح محمد بركات / اسراء زكريا عبد الحكيـ الشاذلى   ػ ط/ ػ ط
ميا محمد مبروؾ ىالؿ  / أية وجدي البيي عمى الجرواني   ػ ط/ ػ ط
ريياـ مجدي السيد المييي  / بسنت جماؿ محمد مصطفى حشيش   ػ ط/ ػ ط
نوراف عبد الناصر محمد البرلسي / ايماف فوزي محمود التباع    ػ ط/ ػ ط
اسماء احمد عبد الرحمف عثماف  / ايماف فيمي حنا ميخائيؿ    ػ ط/ ػ ط
أحمد مجدي حنفي صالح / أميرة محمد إبراىيـ الفقي    ػ ط/ ػ ط
نرميف محمد محمد الوسية  / نرميف عمى سميماف رمضاف     ػ ط/ػ ط
ميرنا محمد إبراىيـ السعدني    / ريياـ عثماف حممي لغا    ػ ط/ ػ ط
 أية أنس عبد الرحمف الدبي/ ػ ط

: ػػػ جراحة المسالؾ البولية 9 
عمار فتحي محمد العرابي / أحمد محمد شبؿ مينا    ػ ط/ ػ ط
 أسراء مجدي حممي أحمد/ ػ ط : (الباثولوجي)ػػػ العمـو الطبية األساسية 10 
: ػػػ طب الحاالت الحرجة 11 

صالح محمد عبد السالـ مصطفى / أحمد كماؿ رضواف بقوش    ػ ط/ػ ط
: ػػػ جراحة العظاـ 12 

نجوى إبراىيـ فرج عاصي / أحمد مصطفى عبد الحي سمماف   ػ ط/ ػ ط
ىدير ضياء محمد جماؿ الديف نصار  / بسمة بدوي محمود القمشي    ػ ط/ ػ ط
رحاب دسوقي عبده حسف  / جياد عبد الحكيـ ىالؿ عبد الخالؽ   ػ ط/ ػ ط
تقى مجدي محمد الحامولي / أماني جمعة مرسي بسيوني    ػ ط/ ػ ط
أسماء عطية حممي عطية / منى أحمد عثماف إدريس    ػ ط/ ػ ط
عزة عبد الرءوؼ خمؼ المة عاصي     / ػ ط
: ػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية 13 

نوراف محمد محمد عمار / سياـ عثماف توفيؽ الشيخ    ػ ط/ ػ ط
محمود عبد العزيز عبد الفتاح محمود   / سممى محمد أحمد الطنطاوي   ػ ط/ ػ ط
وساـ عبد المنعـ رجب محمد الجبالي / ػ ط
أماؿ سالـ عبد العزيز عبد الرازؽ / ػ ط: ػػػ طب الطوارئ 14 
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: ػػػ أمراض الباطنة العامة 15 
دنيا محمد حمدي محمد / إيماف محمد محمد الوكيؿ    ػ ط/ ػ ط
سارة سعيد سميماف الشرقاوي / ندا عماد فييـ شاىيف    ػ ط/ ػ ط
بسمة محمد حسيني محمد / أماني محمود عرفو السييت    ػ ط/ ػ ط
إبراىيـ عبد الناصر إبراىيـ كساب / ىبو اهلل جماؿ محمد عبد السالـ الصناط  ػ ط/ ػ ط
ميا نبيؿ محمد محمد مصطفي / محمود محمد السعيد عطية    ػ ط/ ػ ط
شيماء يسري عبد الفتاح الصواؼ / إيماف السيد عبد العزيز فرىود   ػ ط/ ػ ط
محمد محمود محمد السعيد حسف / سموي عبد الخالؽ رياض حجاج   ػ ط/ ػ ط
أسماء رفيؽ السيد محمد عبد الرازؽ  / جياد أحمد سعد عبد الرحمف   ػ ط/ ػ ط

: الدكتوراه : ثالثا 
 ىاجر أحمد محمد عبد المطمب/ ػ ط: ػػػ األنؼ واألذف والحنجرة 1 
نانسي فتحي عبد المنعـ عمراف / ػ ط:   ػػػ سمعيات 2 
 ريـ محمد غريب الشرقاوي/ ػ ط:  ػػػ اليستولوجيا 3 
 أحمد عادؿ زكريا عافية/ ػ ط:  ػػػ طب األطفاؿ 4 
 سمر مختار محمد دياب/ ػ ط: ػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية 5 
: ػػػ التشريح واألجنة 6 

سماح سيد حسف السيد سميماف / ىدير عبد المحسف أميف النجار   ػ ط/ ػ ط
: ػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية 7 

إيماف سمير محمد الشناوي / أحمد محمد فوزي عبد الحميد الميف   ػ ط/ ػ ط
محمد ىشاـ مصطفي عبد الحميد المبودي / شادي ىاني نبيو أميف    ػ ط/ ػ ط
لبني أيمف عمى محمد حمد / مروة عبد الغني البسيوني الخولي   ػ ط/ ػ ط
ديفيد جاد اهلل أنور إبراىيـ / أحمد السباعي توفيؽ السباعي   ػ ط/ ػ ط
محمود طو عبد المطمب طو / ىاشـ عبد الوىاب محمد جابر   ػ ط/ ػ ط
محمود خميؿ محمود خميؿ / ػ ط
: ػػػ التوليد وأمراض النساء 8 

إسراء محمد إبراىيـ الشيمي / أحمد صبري فؤاد الحامولي    ػ ط/ػ ط
محمد فكري محمد عمى عطا الؿ / عمياء عمى محمد فايد    ػ ط/ ػ ط
عال محمود محمد فريد أبو زيد / ػ ط
: ػػػ األمراض الجمدية والتناسمية 9 

محمد ىشاـ أحمد غنيـ / ميا محمود عبد الغني أبو الخير   ػ ط/ ػ ط
: ػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ 10 

أحمد مجدي إبراىيـ أحمد بكر / محمود يسيف سعد السيد كـر   ػ ط/ ػ ط
أحمد عمى سيد أحمد / أحمد عادؿ زغموؿ إبراىيـ فايد   ػ ط/ ػ ط
ىبو أحمد أحمد أحمد أبو الفضؿ / محمد صالح الدسوقي عبد اليادي   ػ ط/ػ ط
أحمد محمد عبد اليادي حسف / يارا صالح السيد محمد بغدادي   ػ ط/ ػ ط
أحمد مصطفي السيد أحمد زيداف / محمود محمد حسف أبو عمى   ػ ط/ ػ ط
مريـ لطفي أحمد محمد / محمد عماد الديف عبد اهلل السيد   ػ ط/ ػ ط
 بسمة محمد عبد الحميد مصطفي/  ػػ ط:ػػػ األشعة التشخيصية 11 



 10/10/2021 األحد الموافؽ المنعقدة يـو 2021/2022 لمعاـ الجامعي" الثانيةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

43 

 
 

 دعاء ناصر محمد السيد/  ػػ ط: ػػػ طب الصناعات 12 
محمود أحمد محمد وىبو /  ػػ ط:ػػػ جراحة المسالؾ البولية 13 
محمد صالح أحمد عبيد / ػػ ط:  ػػػ جراحة العظاـ 14 
عمرو إبراىيـ أحمد النجار / ػػ ط:  ػػػ الجراحة العامة 15 
:  ػػػ طب المناطؽ الحارة 16 

عمر رضا عبد المقصود عمر / مروة محمد سامي عبد المنعـ الشيخ  ػػ ط/ ػػ ط
بسمة جماؿ عبد المقصود الشنواني / ػػ ط: ػػػ األمراض العصبية 17 
: ػػػ الباثولوجيا 18 

لمياء صبري عبد الصمد أبو النصر / أية يسري أبو زيد شحاتو أبو زيد   ػ ط/ ػ ط
إسراء عبد الرحمف السيد محمد قرماف / نورىاف صفوت عبد الرازؽ قاسـ   ػ ط/ ػ ط
أسماء معوض أحمد سابؽ / ػػ ط:  ػػػ الفسيولوجيا 19 
ىشاـ محمود الدسوقي مديف /  ػػ ط:ػػػ جراحة المخ واألعصاب 20 
 
 
 

 
لى ىنا انتيى المجمس مف نظر الموضوعات المعروضة بجدوؿ األعماؿ اليـو فأعمف السيد األستاذ الدكتور /    وا 

 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة 
           

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

 
 


