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 أمانة المجالس واللجان       

 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
   0201 /0202" للعام الجامعي الثامنة" الجلسة 

 11/4/1002الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو  0202/0201" لمعاـ الجامعي الثامنةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  11/4/0201موافؽ األحد ال
  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس   أميمو أبو الفتح محمد محروسػ أ.د/ 
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 
   ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ      مصطفي محمود الحبيبي ػ أ.د/

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

 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة    عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 
 رئيس قسـ الجراحة العامة    ػ أ.د/ حاتـ محمود سمطاف

 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     عـ دسوقي محمدػ أ.د/ بسمة عبد المن
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة    ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ 
   رئيس قسـ الفسيولوجيا     .د/جرجس صبري يوسؼػ أ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ػ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    خميس أحمد عامر عبد الوىاب أ.د/
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر    محمد فيمي النعمانيأ.د/ػ 

 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    أبو الفتوح شحاتةػ أ.د/ محمد 
 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 

   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ    ػ أ.د/ أيمف محمد محمود عبيد
 ةػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 

     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد د/ػ أ.
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب    حساـ عبد الحكيـ النعمانيػ أ.د/ 
 مؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدرقائـ بع     رفيؽ فكري برسـوػ    د/ 

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ػ   د/ ميا محمد عمى البطش 
 قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي قائـ بعمؿ رئيس          ػػ   د/ ىالة محمد الحروف 

 )المتميز( 
   غ بقسـ طب األسػػػػرةأستاذ متفر      أ.د/ تغريد محمد فرحات ػ
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   أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ أ.د ػ
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     نجالء محمد محمػد غنايـػ أ.د/ 
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية   أماني رجب محمود سراج  ػػػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    حمود السيد أبو سالـمػ أ.د/ 

 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ     عادؿ محمود حنفي  د/ ػ أ.
  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة   أيمف عبد العزيز أبو العنيف ػ أ.د/ 
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ     صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ اليستولوجيا    ماجدة أحمد منصور .د/ أػ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ     رجبمحمد  سياـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    حدادالأيمف عبد الفتاح ػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   وليد محمد فتحي عبد العظيـػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     ب عامر ضمعأشرؼ غريأ.د/ ػػ 
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ     طارؽ محمد سيد عبد الموجودػ أ.د/ 

 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ    أ.د/سحر عمى محمد عمى ػ
 األمراض الصدرية والتدرفأستاذ بقسـ    محمود موسي محمود الحبشي ػ أ.د/
 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس     ىالة سعيد الربعي ػ أ.د/

   ستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـاأل    أحمد فؤاد شمس الديف أ.د/ ـ 
  أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة     ػ أ.د/ عبير السيد المييي

 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
   األنؼ واألذف والحنجرة   بقسـ  أستاذ مساعد    بد الحميـ محمدأحمد عػ  د/ 
 وتم دعوة كل من :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي  ػػ أ.د/ نانسي محمود حربو

لوحدة الجودة واالعتماد  التنفيذي المديرو  الكيمياء الحيويةألستاذ المساعد بقسـ ا          رانيا محمد عزمي الشاذلي/ د  ػ 
 بالكمية

وتنميػػة المػػوارد  مػػدير مركػػز التعمػػيـ الطبػػيالباطنػػة العامػػة ونائػػب بقسػػـ  مػػدرس      زىػػراف صػػبحي عطيػػة إينػػاسػػػػ   د/ 
 البشرية

 

 . أ.د/ رئيس قسـباإلنابة عف  الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿبقسـ  األستاذ المساعد دينا رفعت الشراكيوقد حضرت د/ *
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 

 وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف
          ػ نساء والتولػػػػػػػػػػيدرئيس قسـ أمراض ال    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/

  ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا    أ.د/ إيماف عطية التونسيػ 
 أستاذ بقسـ الجراحة العامػػة   تامر عمى عبد المعطي سمطاف ػ أ.د/ 

 األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ    ػػ أ.د/ جيياف صالح صادؽ 
 

 ستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البوليةأ     حمػد جماؿ الديفأحمد أػ أ.د/ 
 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
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 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة   ػ أ.د/ عالء حسف عبد المؤمف مرعي ػ  رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة ػ أ.د/ميا أحمد فتحي حمودة
 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ الحميد صالح  سيير عبدػ أ.د/   مؿ رئيس قسـ طب األسػػػرةقائـ بع ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة

 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة محمد عالء الديف نوحأ.د/ ػ  ػةقسـ األمراض الجمدية والتناسميػب متفرغ أستاذماجدة مصطفي حجاج ػ أ.د/ 
 عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ عماد عمى حممي أحمد ػ أ.د/  التجميؿ والحروؽ أستاذ متفرغ بقسـ جراحة ػ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيؼ

 أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات ػ أ.د/ مناؿ أحمد المميجي  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/
  التشخيصيػػػة ةأستاذ بقسـ األشع ػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف  ية المركػػػزةوالعنا أستاذ بقسـ التخػديػر صفاء محمد منصور ىالؿ ػ أ.د/
 العظاـ أستاذ متفرغ بقسـ جراحة بياء الديف محمد السرويػ أ.د/  األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ  محمد قمر الشرنوبيػ أ.د/ 
  طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ   عمى محمد الشافعىأ.د/  ػػػ  الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ  أسامة فييـ منصورػػػ أ.د/ 

    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد  أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.  ػػػ أ.د/ عالء عبد العظيـ السيسي أستاذ بقسـ الجراحة العامة .
  أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرس ديف محمودىشاـ صالح الػ  د/     جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ 
   الجراحة العامةمدرس بقسـ   ياسر بيجات السيسيد/ ػ 

 
  

عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر " بسم اهلل الرحمن الرحيم " ثم  محمود عبد العزيز قورةواستيل الجمسة السيد أ.د/ 
 ...دوام التوفيق  مجمس متمنيا لمجميعالالسادة الحضور أعضاء برحب سيادتو 

 
 ىنأ سيادتو السادة الحضور بحمول شير رمضان المبارك أعاده اهلل عمي الجميع بالخير واليمن والبركات .ـــ 

 المناقشات العامة:

 ــ دراسة تخصيص ظيير صحراوي لجامعة المتقدمة بمدينة السادات .0  ـ موقف كورونا2
 أعمال امتحانات الطالب والدراسات العميا . ــ توجو الشكر لجميع األقسام عمى انتياء من3

 

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

 : المصادقات :أوال 
  002/8/4/1020الموضوع رقم 

 الموافؽ ألحداوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" السابعةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 .519/7/3/0201حتى  455/7/3/0201 مف القراراتوالمتضمنة08/3/0201حتى يوـ األحد الموافؽ والممتدة 01/3/0201

 القــــرار :

 :بعد المصادقة
موـ المينية في التعميـ الطبي لبعد بليكوف تأجيؿ موضوع الد524/7/3/0201مف الموضوع رقـ  12تصويب بند ػػػ 1

 ال .إنشاء القسـ أو 
 دبمـو مكافحة العدوي . اسـ ط/ أميمة محروس عبده عزاـ  تمريض  515/7/3/0201ػػػ إضافة لمموضوع رقـ 0 

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  001/8/4/1020الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــا" لجن الموافػػؽ  الثالثػػاءوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي الدراســات العمي
9/3/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  000/8/4/1020الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــة" لجن ــات الثقافي الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي العالق
4/4/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
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  005/8/4/1020الموضوع رقم 

  4/4/0201الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو  0202/0201لمعاـ الجامعي المكتبات" لجنة " المجمس عمما بمحضر اجتماع  إحاطة
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  004/8/4/1020الموضوع رقم 

والمنعقدة  0202/0201لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 4/4/0201الموافؽ  األحديـو 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  000/8/4/1020الموضوع رقم 

الموافػؽ  األحػدوالمنعقػدة يػـو  0202/0201لمعػاـ الجػامعي لجنة شئون التعميم والطـالب "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
11/4/0201. 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  005/8/4/1020ضوع رقم المو

 األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  مجمــس ادارة برنــامط الطــب والجراحــة التكــاممي والبرنــامط المتميــزع إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػا 
 . 11/4/0201الموافؽ 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 

 ثالثا: موضوعات شئون التعليم والطالب :
  005/8/4/1020الموضوع رقم 

أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم تقديـ الشكر الموجو مف خطاب  ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 لمسادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف عمى تدريس المقررات المستوفاه لنسبة التعمـ عف بعد . الطالب

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  008/8/4/1020الموضوع رقم 

طالب وطالبة باإلضػافة الػي  322الموافقة عمي قبوؿ عدد ماال يزيد عف ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 . 0202/0200معام الجامعي ل طالب شيادات معادلة 02طالب وافد و 32

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
 
 

  005/8/4/1020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تصويب نتيجة كؿ مف : ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
بالفرقػػػة السادسػػػة دور أوؿ لمػػػادة النسػػػاء والتوليػػػد لمعػػػاـ الجػػػامعي  عبـــد الســـالم الســـيد عبـــد الســـالم شـــريفػػػػػػ الطالػػػب/ 1

درجػة  لتصػبح الدرجػة الكميػة لممػادة  53ر5بزيػادة مقػدارىا ة وذلؾ بناء عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفي 0218/0219
ممتاز ويصبح المجموع  1041ممتاز بدال مف  1094ر5جيد جدا ويصبح المجموع الكمي لمفرقة  383ممتاز بدال مف  436ر5

  .ممتاز مع مرتبة الشرؼ  5821ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال مف  5854ر5التراكمي 
بالفرقػة السادسػػة دور أوؿ لمػادة النسػاء والتوليػػد لمعػاـ الجػػامعي  حـي عبــد المحســن محمـد األعصــرأســماء فتػػػػ الطالبػة/ 0

درجػة  لتصػبح الدرجػة الكميػة لممػادة  01ر5بزيػادة مقػدارىا وذلؾ بناء عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية  0218/0219
جيػد جػدا ويصػبح المجمػوع  1113جيػد جػدا بػدال مػف  1134جيػد // ويصػبح المجمػوع الكمػي لمفرقػة  331جيد// بدال مػف  350

  .جيد جدا مع مرتبة الشرؼ  5299جيد جدا مع مرتبة الشرؼ بدال مف  5102التراكمي 
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 بالفرقة الخامسة والخاص بدرجة أعماؿ السنة بامتحاف نياية الراوند اإلكمينيكي . سعيد مجدي رمضان ػػ الطالب/3
 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  052/8/4/1020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى األعذار المقدمة عمى النحو التالي :  ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 . 0202/0201لجامعي  لمعاـ ػػػ األعذار المرضية المتحانات الدور األوؿ لبعض طالب الفرقة األولي1

 

 م

 

 

 ن الطالبــــــــــــــــاس

 

 المواد المزاد تأجيلها

 

 عدد االعذار

 االوؿ F2 السيد سيؼ النصر احمدعفيفى  1
 االوؿ F2 عمرو محمد ابوالفتوح عاصى 0
 االوؿ F2 حمزه ناصر مصطفى المخمصاوى 3
 االوؿ F2 ابرار ابراىيـ عبد الحميد 4

 االوؿ اسيتكامؿ ر  اسراء احمد عبدالموجود عبد اليادى الغباشى 5

 االوؿ F2 ساره مسعود رمضاف حسف الزغـ 6
 االوؿ F4/ تكامؿ راسي/  F2/f1 عيد خاطر السيد الشافعى 7
 االوؿ F2 اسامو محمد شحاتو الديب 8
 االوؿ F2 يوسؼ ياسر بيومى عبدالحى 9
 االوؿ F2 امنيو صالح سالـ احمد مكى 12
 االوؿ F2 امينة سامي محمد مصطفى  11
 االوؿ F2 مة محمد سميماف القطامي 10
 االوؿ F2 اسماء كامؿ السيد موسى 13
 االوؿ F2 محمد صبحي محمود شعباف 14
 االوؿ F2 االء عبدالرحمف موسى عامر 15
 االوؿ / تكامؿ راسي F2 احمد ماىر حسيف الفقى 16
 االوؿ F2 اسماء حسيف محمد شعباف 17

18 
 نورىاف رأفت مصطفى عبدالشافي

 
F2 الوؿا 

 االوؿ F2 اميره سامح عبدالمنعـ جاداهلل 19
 االوؿ F2 اسراء صبحى السيد احمد جسد 02
 االوؿ F2 سييا محسف عبدالسالـ عبدالسالـ اليباب 01
 االوؿ F2/f1/f3 امير عبدالنبى رجب عبدالنبى 00
 االوؿ F3 /  f4 احمد عمى محمد خميؿ 03
 االوؿ f4 نوراف مجدى سعيد نصار 04
 االوؿ F3 /  f4  /f1 فاطمو ىاشـ ابراىيـ محمود رىيؼ 05
 االوؿ F2 /  f4 سيػيمة محمد محمود عبد الواحد 06
 االوؿ f4 عمرو ابوالخير عطيو النحاس 07
 االوؿ f4 ىند عبدالمنعـ محمد الصياد 08
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 ن الطالبــــــــــــــــاس

 

 المواد المزاد تأجيلها

 

 عدد االعذار

 االوؿ f4 امنيو سامى محمد بدر 09
 االوؿ f4 اياد مجدى ىجرس شحاتو بدوى 32
 االوؿ f4 سؼ ياسر بيومى عبدالحىيو  31
 االوؿ f4 احمد عماد عبدالمجيد الفرماوى 30
 االوؿ f4 سييمو عفيفى بيومى مدكور 33
 االوؿ f4 ساره عبدالعزيز محمد عبد العزيز فايد 34
 االوؿ f4 ياسميف ىانى اسماعيؿ سالـ 35
 االوؿ f4/f2  /f3 احمد اشرؼ عبدالعظيـ رميح 36
 االوؿ f4/f1 فتحى عبد الرحمف سباع فتحى محمد 37
 االوؿ f4 محمود خالد محمود عبده القاضى 38
 االوؿ f4 شوقى عالء شوقى محمود عالـ 39
 االوؿ f4 شمس شريؼ عبدالمحسف الحبشى 42
 االوؿ f4 حمزه ناصر مصطفى المخمصاوى 41
 االوؿ f4 تسنيـ رأفت زكى محمد عمى 40
 االوؿ f4 ده تاجمحمد عبده محمد نبوى عب 43
 االوؿ F2/f3 السيد سيؼ النصر احمدعفيفى سراج الديف 44
 االوؿ f4 فاطمو عادؿ الدسوقى محمد مشرؼ 45
 االوؿ f4 كريـ حماده عبدالحميد محمد 46
 االوؿ /الجودة  f4/f3/f12 منة عماد عبده القاضي 47
 االوؿ F2 /  f4 محمد عربى حمزه محمد 48
 االوؿ F3 /  f4  /f1 لـ متولى محمدمحمد محفوظ سا 49
 االوؿ f4 فاطمو مختار السيد العدوى 52
 االوؿ f4 محمد طارؽ محمد الفيشاوى 51
 االوؿ f4/f2 شروؽ عبدالقوى عمر قابؿ 50
 االوؿ f4 اسماء كامؿ السيد موسى 53
 االوؿ f4 اسراء مصطفى سعد السيد الجزير 54
 وؿاال f4 ساره اشرؼ شبؿ الفايدى 55
 االوؿ f4 عمر محمد محمد زيف الديف 56
 االوؿ f4 محمد عاشور مبروؾ المجدوب 57
 االوؿ f4 أحمد شريؼ زكى عبدالمقصود 58
 االوؿ f4 دعاء رضا احمد محمد ابوسميـ 59
 االوؿ f4 حناف احمد عمى ابوالينا 62
 االوؿ f4 براء احمد يوسؼ عقدة 61
 االوؿ f4 ضىمحمود خالد محمود عبده القا 60
 االوؿ f4 ندى سعيد عبدالعظيـ ابراىيـ 63
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 ن الطالبــــــــــــــــاس

 

 المواد المزاد تأجيلها

 

 عدد االعذار

 االوؿ f4 احمد سمير محى الديف المراكبي 64
 االوؿ f4 محمود السيد محروس عمار 63
 االوؿ f4 محمود محمد السيد صقر 64
 االوؿ f4 روضو  ابراىيـ غريب عامر 65
 االوؿ f4 ىدير غازى  عبد العميـ نعمة اهلل 67
 االوؿ F3 يد عبدالعظيـ ابراىيـندى سع 68
 االوؿ F3 شيماء كامؿ عبدالعظيـ سكرمة 69
 االوؿ F3 انجى فارس محمد سيد احمد 72
 االوؿ F3 اسماء ياسر ابراىيـ رسالف شمبى 71
 االوؿ F3 رحاب محمد سيد احمد عبدالغفار 70
 االوؿ F3 اسماء عبدالعزيز عبدالفتاح صقر 73
 االوؿ F3 مد عوض اهللاالء خالد اميف اح 74
 االوؿ F3 دينا ايمف طمبو القزعو 75
 االوؿ F3 االء احمد فرج السيد ابو شحاط 76
 االوؿ F3 ايو عالء عمى عبد الحميد حسيف 77
 االوؿ F3 احمد مبروؾ عبد العاؿ ابراىيـ جاد 78
 االوؿ F3 ندا حسف بسيونى حسف مصطفى 79
 االوؿ F3 اسراء احمد عبدربو محمد حسيف 82
 االوؿ F3/f1 عيد توفيؽ عيد أبو منديؿ 81
 االوؿ F3 شيد احمد السيد عبد الحميـ عبد السالـ 80
 االوؿ F3 مي نجدي عبد الحكيـ قنصوة 83
 االوؿ F3 منار مختار محمد وىبو 84
 االوؿ F3/f4/f1 محمود محمد طو عبدالمنعـ السرسى 85
 االوؿ F3 محمود خالد محمود عبده القاضى 86
 االوؿ F3 عبدالرحمف مصطفى اسماعيؿ النحاس 87
 االوؿ F3 حامد اسامو حامد عرب 88
 االوؿ F3/f1/f4/f2 روضو عادؿ شبؿ محمد فايد 89
 االوؿ F3 عمى رجب ابراىيـ ابراىيـ 92
 االوؿ F3/f4/f2 ابراىيـ عبد امنعـ ابراىيـ عثماف الموافى 91
 االوؿ F3/f4 احمد اشرؼ اميف احمد عوض اهلل 90
 األوؿ F3 عثماف إبراىيـ عثماف الغنيمي 93
 االوؿ f4  /f3 مينا عماد موسى شنوده موسى 94
 االوؿ F3/f4 عبدالعزيز سامى عبدالعزيز محمود عيسى 95
 االوؿ f4 محمود مصطفى محمود رمضاف 96
 االوؿ F3 عبدالرحمف محمد محمود محمد 97
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 ن الطالبــــــــــــــــاس

 

 المواد المزاد تأجيلها

 

 عدد االعذار

 الوؿا F3 محمد شريؼ محمد طبور 98

 االوؿ F3/f1 اسامو  عبدالخالؽ عبدالفتاح عبدالخالؽ 99

 االوؿ F3 شوقى عالء شوقى محمود عالـ 122
 االوؿ F3/f1 حمزه ناصر مصطفى المخمصاوى 121
 االوؿ F3/f4/f2 حناف بيومى حامد عفيفى 120
 االوؿ F3 صفا فرج متولى محمد 123
 وؿاال F3 احمد عماد عبدالمجيد الفرماوى 124
 االوؿ F3 عمر ناصر عبدالعزيز رجب 125
 االوؿ F3 دعاء رضا احمد محمد ابوسميـ 126
 االوؿ F3 ندا فتحى عبدالعزيز الفرماوى 127
 االوؿ F3 سييمو عفيفى بيومى مدكور 128
 االوؿ F3 ساره عبدالعزيز محمد عبد العزيز فايد 129
 االوؿ F3 ساره مسعود رمضاف حسف الزغـ 112
 االوؿ F3 نسريف سعيد عبدالعزيز صادؽ خمؼ 111
 االوؿ F3 سميو حسف عبده محمد خميفو 110
 االوؿ f4  /f3 محمد عبدالناصر عبدالكريـ ابراىيـ 113
 االوؿ F3 ىند يحى عيد حمد 114
 االوؿ F3 ىند عبدالمنعـ محمد الصياد 115
 االوؿ F3 حناف احمد عمى ابوالينا 116
 االوؿ F3 د االسرجمنار ياسر احم 117
 االوؿ F3 بسنت عمى ايوب سيد احمد 118
 االوؿ F3 احمد اسامو عبدالفتاح ابو ريشو 119
 االوؿ F3 يوسؼ ياسر بيومى عبدالحى 102
 االوؿ F3 سعيد امجد سعيد مطاوع 101
 االوؿ F3 ادىـ شكرى عبدالستار عمار 100
 االوؿ F3 محمد احمد السيد البدوى 104
 االوؿ F3/f1 ت فوزى حسف الصباغثرو  105
 االوؿ F3 احمد عزت صابر الجوده 106
 االوؿ F3 محمد مجدى السجاعى مرسى 107
 االوؿ F3 احمد ماىر سعيد عبدالغفار 108
 االوؿ F3 انجيموس سمعاف محروس نقوال 109
 االوؿ F3 محمد  جماؿ ورداني منصور 132
 االوؿ F3/f1 محمد صالح المحمدى اإلبشييى 131
 االوؿ F3 عبداهلل نادى عبدالمؤمف محجوب 130
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 ن الطالبــــــــــــــــاس

 

 المواد المزاد تأجيلها

 

 عدد االعذار

 االوؿ F3/f1 فادي محمد عبد القادر عبد الغفار 133
 االوؿ F3/f1 عالء عباس السيد موسى 134
 االوؿ F3/f1 عمرو موسى عبداهلل الشيشينى 135
 االوؿ F3/f1 راشد مصطفى محمد عرفو سرحاف 136
 االوؿ F3/f1 محمد محفوظ سالـ متولى محمد 137
 االوؿ F3/f1/f4 احمد سعد احمد مصطفى 138
 االوؿ F3 احمد ايياب محمد رمضاف محمود 139
 االوؿ F3 احمد رأفت السيد شمبى 142
 االوؿ F3 مصطفى محمود ابراىيـ المغاورى الحفناوى 141
 االوؿ F3 فتحى محمد فتحى عبد الرحمف  140
 االوؿ F3 محمد السيد ابراىيـ الشايب 143
 االوؿ F1 الشيماء شحات عبدالعزيز الوكيؿ 144
 االوؿ F1 ىدير شعباف عبداهلل العباسى 145
 االوؿ العاـ الجامعي بالكامؿ احمد محمد احمد الجندي 146
 االوؿ العاـ الجامعي بالكامؿ احمد نبيؿ عبدالمطيؼ الجندى 147
 االوؿ F1 ريفاف خالد حماد العروقي 148
 االوؿ F1 ماد عبدالمجيد الفرماوىاحمد ع 149
 االوؿ F1 يسرا السيد مختار السيد شبانو 152
 االوؿ العاـ الجامعي بالكامؿ احمد صالح ابراىيـ شاىيف 151
 االوؿ F3/f1 سيػيمة محمد محمود عبد الواحد 150
 االوؿ F1 السيد ياسر السيد سعيد حماد 153
 االوؿ F1 كريـ محمد عبدالعظيـ البرديني 155
 االوؿ F1 اياد مجدى ىجرس شحاتو بدوى 156
 االوؿ F1 دعاء نصر عبدالقادر حامد 157
 االوؿ F1 ثعبدالعميـ احمد عبدالعميـ محرا 158
 االوؿ F1/f3/f4 عادؿ محمد محمد عسكرى 159
 االوؿ F1 حناف بيومى حامد عفيفى 162
 االوؿ F1/f4/f2 محمد اشرؼ عبد الغنى موسى حسيف 161
 االوؿ F1 عمى كـر عبدالستار أبو عياد 160
 االوؿ F1/f3 رحمة شريؼ حسيف متولي 163
 االوؿ F1 محمد جميؿ ماىر اميف حماد 164
 االوؿ F3 ابوبكر عمى عمى الميضى 165
 االوؿ F1 احمد صبحي عبدالعميـ المؤذف  166
 االوؿ F3 وائؿ اشرؼ ابراىيـ سالمو 167
 االوؿ F1 مدكور سييمو عفيفى بيومى 168
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 ن الطالبــــــــــــــــاس

 

 المواد المزاد تأجيلها

 

 عدد االعذار

 االوؿ F1 اسراء احمد عبدربو محمد حسيف 169
 االوؿ F1 دينا ايمف طمبو القزعو 172
 االوؿ F1 ساره عبدالعزيز محمد عبد العزيز فايد 171
 االوؿ F1/f3/f4 عبدالوىاب عمى عبدالوىاب الطمى 170
 االوؿ F1/f3 احمد مصطفى محمود نصار 173
 االوؿ F1 عيد ىجرس محمد احمد المنشاوى 174
 االوؿ F1/f3/f4 سييمو محمد عبدالحميد سعد 175
 االوؿ F3/f1 محمد عربى حمزه محمد 176
 االوؿ F3/f1 أحمد أيمف أحمد عفيفي 177
 االوؿ F3/f1 احمد سامح سميـ عبداهلل 178
 االوؿ F3/f1 نياؿ محمد حامد رضواف 179
 وؿاال F3/f1 امنيو صالح سالـ احمد مكى 182
 االوؿ F1 محمد ابراىيـ فوقى ابراىيـ بشار 181
 االوؿ F1 ىدير غازى  عبد العميـ نعمة اهلل 180
 االوؿ F1 محمد مصطفى محمد عوده 183
 االوؿ F1 عمرو محمود عبدالستار يوسؼ 184
 االوؿ العاـ الجامعي بالكامؿ عابد ابراىيـ عزالعرب سمطاف 185
 االوؿ F1 الشاؿ نورىاف السيد عبدالعاطى 186
 االوؿ F1/f3/f4 احمد ماىر حسيف الفقى 187
 االوؿ F1 ىشاـ اسامو عبيد 188
 االوؿ F2/f4 احمد رزؽ فضؿ المظالى 189
 االوؿ F3 اسماعيؿ أحمد اسماعيؿ سرحاف  192
 االوؿ F3 مصطفى محمود محمد محمد سالـ 191

 
 
 .0202/0201الفرقة الثانية لمعاـ الجامعي  ػػ ػػػ لتأجيؿ امتحانات الدور األوؿ لبعض طالب0

 المواد المراد تاجيميا اسـ الطالب ـ
عدد 
 االعذار

 االوؿ CVS2+1 ابانوب باسـ موريس برسـو 1
 االوؿ CVS2+1 ابراىيـ عطوه عبدالعظيـ عطوه 0
 االوؿ لبحث العممىا أحمد سامى عبدالعميـ محمد 3
 االوؿ Resp- CVS2+1 احمد عبدالظاىر حسف زيد 4

لبحث العممى ا -- Resp- Nutrition احمد مبروؾ عمى محمد 5
- CVS2+1- 

 الثانى
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 المواد المراد تاجيميا اسـ الطالب ـ
عدد 
 االعذار

 االوؿ CVS2+1 احمد غريب احمد عبد الغنى جاد اهلل 6
 االوؿ لبحث العممىا اسماء اماـ عبدالوىاب طمبو 7
 االوؿ CVS2+1 اسماء مجدى السيد خميفو 8
 االوؿ CVS2+1 الشيماء جماؿ محمود بيومى الدخاخنى 9
 ذر االوؿال Resp اماؿ حسف عبداهلل راشد 12
 االوؿ CVS2+1 انس فؤاد سعيد عبد الحميدعرب 11
 الثانى CVS2+1  - Nutrition تسنيـ سامح محمد أحمد أبوحسيف 10
 االوؿ CVS2+1 جيياف فوزى عبدالسميع الرفاعى 13
 االوؿ CVS2+1 دعاء اشرؼ محمد محمدابراىيـ ابوعيد 14
 االوؿ CVS2+1 رواف سمير مرضى ابوحشيش 15
 االوؿ CVS2 ريـ شعباف محمد طاحوف 16
 االوؿ Resp ساره حامد حمدى العشماوى 17
 االوؿ CVS2 ساره محمد ابراىيـ سالـ عمى 18
 االوؿ CVS2+1 سياـ مصطفى محمد ابو كبشو 19
 االوؿ Resp عبدالرحمف محسف محمد حسف 02

 -لبحث العممى ا -- Nutrition احمد عاطؼ بحيرى عبدالرحمف محمد 01
CVS2+1-  Resp 

 االوؿ

لبحث ا --الراسى التكامؿ --Nutrition عبدالمقصود محمد حجازى عبده 00
 CVS2+1-  Resp -العممى 

 االوؿ

 االوؿ Resp فاطمو الزىراء صبحى محمود عبدالمطيؼ  03
 االوؿ CVS2+1- Resp محمد ابوالنصر الدسوقى عبدالسالـ غنيـ 04
 االوؿ Resp محمد احمد حامد احمد ابوشنب 05
 االوؿ لبحث العممىا محمد وائؿ محمد محمد غيث 06
 االوؿ CVS2+1 محمد رمضاف عبدالنبى حسف رضواف 07
 االوؿ CVS2+1 محمد عاطؼ عبد الحميد أحمد بدر 08
 الثانى جميع المواد محمد عاطؼ محمد سالمو 09
 االوؿ CVS2+1 سعد عيسوىمحمد عطيو  32
 االوؿ لبحث العممىا محمد عمى سعيد مطر 31
 االوؿ CVS2+1 محمد كـر عمى عماره 30
 الثانى CVS2+1 محمد مجدى حسنى محمد الجندى 33
 االوؿ CVS2+1 محمد مصطفى معوض ابراىيـ 34
 االوؿ CVS2+1 محمد ناصر محمد زيد 35
 االوؿ Nutrition محمد نبيؿ محمد عبدالعاؿ 36
 االوؿ CVS2+1 محمد ىاشـ محمد عبد الوىاب المغنى 37

 

 تابع اعذار الفزقة الثانية
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 المواد المراد تاجيميا اسـ الطالب ـ
عدد 
 االعذار

 االوؿ لبحث العممىا- CVS2+1 محمد ىانى عمى مرشدى عمي 38
 االوؿ CVS2+1 محمد ىانى عبدالحميد الفقى 39
 االوؿ CVS2+1 محمود جماؿ الديف عبدالرحمف الشيخ  42
 االوؿ Resp  -لبحث العممى ا مصطفى عبدالرازؽ عمى فرحانة 41
 االوؿ CVS2+1 مصطفى محمد عبد العظيـ المرسى ىالؿ 40
 االوؿ الراسى التكامؿ --CVS2- Nutrition منار اشرؼ مبارؾ مرؽ 43
 االوؿ CVS2 مى ابوالمجد العفيفى الرفاعى 44
 االوؿ -Resp الراسى التكامؿ --Nutrition مى ايمف رشاد شريبو 45
 االوؿ Resp- CVS2+1 ميد طاحوفمى ممدوح فوزى عبد الح 46
 االوؿ CVS2 ندى حمدى عبدالمطيؼ محمود عبد الخالؽ 47
 االوؿ لبحث العممىا ندى محمود يوسؼ كفافى 48
 االوؿ CVS2 نرميف فكرى محمد عبدالرازؽ عبد الغفار 49

 نورا خالد عفيفى رجب 52
Nutrition-- لبحث ا- الراسى التكامؿ

 االوؿ العممى

 االوؿ CVS2 عبدالعزيز محمود عبد العزيز السيديارا  51
 االوؿ لبحث العممىا -CVS1 ياسيف محمد احمد عامر 50
 االوؿ CVS2+1 يحى محمد حساـ الدمرداش ابراىيـ 53
 االوؿ CVS2+1 يحيى اسماعيؿ محمد حسيف 54
 االوؿ لبحث العممىا - يوسؼ بياء عبدالمحسف فكرى 55
 االوؿ CVS2 يوسؼ حمدى سالـ عالـ 56
 االوؿ CVS2+1 يوسؼ شعباف عبداهلل سيد احمد داود 57
 االوؿ لبحث العممىا-  CVS2+1 أيمف حسف عبدالحميد سند 58
 االوؿ CVS2+1 دينا أحمد رمضاف عبدالعزيز 59
 االوؿ CVS2+1 عمر جماؿ أبو الفتوح عياد 62
 االوؿ Resp محمد عبدالغنى محمد عبد العظيـ 61
 االوؿ Nutrition مد سالمة عمى سالمةندا مح 60

 -لبحث العممى ا -- Nutrition فاطمة سامى عبدالصبور قوره 63
CVS2+1-  Resp 

 االوؿ

 االوؿ لبحث العممىا ابراىيـ مصطفى ابراىيـ الجنزورى 64
 االوؿ -CVS2+1 نيى مجدى محى الديف طبانة 65

 
 . 0202/0201عض طالب المستوي الثالث لمعاـ الجامعي األعذار المرضية المتحانات الدور األوؿ لبــ 3
 

 االوؿ ENDO أسامة سعيد وصاؿ قورة 1
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 الثاني CNS2 إسراء رضا أحمد عبد اهلل الفقي 0
 الثاني تكاممي CNS2 CNS1 إيماف ظريؼ حسف عيسي 3

 الثاني CNS2 تسنيـ إبراىيـ عبد اهلل الزىار 4
 الثالث ـركؿ التي حنيف شوقي حسف محمد الحمو 5

 الثاني تكاممي CNS1 حياه محمد جامد فرحات 6
 األوؿ كؿ التيـر رواف عبد الحميد محمد قالش 7

 األوؿ تكاممي CNS1 سامية محمد محمود محمد عكاشة 8
 األوؿ  CNS2 عبد الرحمف عبد اهلل قطب حماد 9

 الثاني  CNS2 عبد الرحمف عصاـ عبد الغفار عبد التواب 12
 األوؿ تكاممي CNS1 محي عبد ربو عوف اهللفاطمة  11

 الثاني ENDO محمد جالء عبد الحميد الزير 10
 األوؿ  CNS2 منة محمد شمبي خميؿ 13

 الثالث تكاممي CNS2 CNS1 ممدوح مجدي عبد العاؿ زكي 14
 األوؿ تكاممي CNS1 منار حمدي محمود الزردؽ 15

 األوؿ  CNS1 منة اهلل ناصر حفني الجزار 16
 األوؿ ENDO ندي عبد العزيز محمود عبد العزيز داوود 17

 األوؿ  CNS2 منار زكريا أحمد أبو شوشة 18
 األوؿ  CNS2 يارا محمد عبد المنعـ بموز 19

 األوؿ تكاممي CNS1 مي عبد العزيز سعيد المكاوي 02

 CNS2 CNS1 F4 CVS1 CVS2 نيي مجدي محي الديف طبانة 01
ENDO تكاممي 

 الثالث

 الثاني كؿ التيـر بسمة مسعد سعد سمكة 00

 
 
ػػ األعذار القيرية المتحانات الدور األوؿ لبعض طالب برنامج الطب والجراحة المتميز لكؿ مف المستوي األوؿ والثاني 4

 عمي النحو التالي : 0202/0201والثالث والرابع لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 عدد األعذار مواد المراد تأجيمياال المستوي اسم الطالب م

 األوؿ Foundation 1 األوؿ أحمد مرسي حافظ عبد الحميد  1
 األوؿ Foundation 1 األوؿ محمد أيمف محمد طاىر حافظ 0
 +Foundation 3+ Foundation 4 األوؿ محمد عادؿ محمد ناجي 3

+ Foundation 2 الجودة 
 األوؿ

 األوؿ Foundation 3 األوؿ ممؾ خالد السيد مشعؿ 4
 الثالث البحث العممي +Nutrition+CVS1+CVS2+ الثاني محمد أحمد أحمد أبو المعاطي 5
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+Respiratory التكاممي الرأسي 
 األوؿ البحث العممي الثاني أحمد حداد عبد السميع الربعي 6
 الثاني البحث العممي CVS1+CVS2 + الثاني أحمد محمد أحمد اسماعيؿ 7
 األوؿ CVS2+Respiratory الثاني راضي عبد الرحمفأمامو  8
 األوؿ CVS1+CVS2 الثاني رفيدة السيد السعيد مجاىد 9
 األوؿ CVS1+CVS2 الثاني عصاـ محمد السيد عبد الرازؽ 12
 األوؿ Respiratoryالبحث العممي +CVS2+ الثاني محمد إبراىيـ عمي محمد عمي 11
 األوؿ البحث العممي  لثانيا محمد عبد الستار عطية جويد 10
 األوؿ CVS2 الثاني محمد عزت عبد العظيـ 13
 األوؿ البحث العممي الثاني محمود جودة عبد المجيد حماد 14
 األوؿ CVS1+CVS2 الثاني محمد السيد مصطفي نصار 15
 األوؿ CVS1+CVS2+Respiratory الثاني رامي محمود السيد عمي باشا 16
 األوؿ Nutrition+ CVS1+CVS2 الثاني مد طاىر حافظفاطمة أيمف مح 17
 الثاني +Endocrinيتكاممي راس (CNS1+2) +  الثالث )تكاممي( أحمد خالد أحمد أبو شنيشف 18
 األوؿ الميكرو الثالث )تكاممي( شياب عبد الفتاح 19
  الميكرو الثالث )المتميز( أحمد محمد الواكد 02
+طب المجتمع)عم رابعة محمد فرج أبو عيشة 01  الثالث (+الفارماكولوجي3ـ السمـو
 الخامس السمـو عمـ رابعة محمد عمي محمد شيحة 00
+طب المجتمع) رابعة محمد منير عبده الكوش 03  الخامس (3عمـ السمـو
 الخامس عمـ السمـو رابعة محمد عمي إبراىيـ بالبؿ 04
 الثاني (3مجتمع)طب ال+  الفارماكولوجي رابعة يحي حنفي الياللي 05
 الثاني (3طب المجتمع)+  الفارماكولوجي رابعة أريج أكـر محمد جمعة 06
عمـ السمـو +طب وجراحة العيف + )ورقو أولى(  رابعة محمد خميس عالـ 07

 (3طب المجتمع)+  الفارماكولوجي+ 
 الثالث

+  الفارماكولوجي رابعة عمرو جماؿ عبد العظيـ 08  الثالث (3طب المجتمع)+ السمـو
 الثاني (3طب المجتمع)باثولوجيا +  رابعة ميند مكي جميؿ العامري 09
 الثاني (الفارماكولوجي رابعة عمي عبد الباقي المجيد 32
 األوؿ  الفارماكولوجي رابعة بشار عبد الرضا 31

 
 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
 051/8/4/1020الموضوع رقم 

بعػذر مرضػي طبقػا لالئحػة الداخميػة لمكميػة  INVESTػ تأجيػؿ مػديوؿ  ػػػػ بشػأفوكيـل الكميـة لشـئون التعمـيم والطـالب د/ أ.ة مذكر 
يبػػػدأ المػػػديوؿ مػػػف يػػػـو األحػػػد الموافػػػؽ  0202/0201لمطالبػػػة/ أيػػػة السػػػيد أحمػػػد سػػػمطاف المقيػػػدة بالفرقػػػة الثالثػػػة لمعػػػاـ الجػػػامعي 

 . 13/4/0201وينتيي  4/4/0201
 رار :القــــ

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: رابعا:
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 050/8/4/1020الموضوع رقم 

األمػراض بقسػـ  ةالمعيػد ميـا محمـود عبـد الغنـي أبـو الخيـر/ ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 .ى درجة الماجستير مف طب المنوفيةعم الحصولي مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لكمية لشغؿ وظيفة مدرسالجمدية والتناسمية با

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 055/8/4/1020الموضوع رقم 

لكميػة جراحػة العظػاـ بابقسػـ  المعيػدمحمـد صـالح أحمـد عبيـد / الطبيػبالموافقة عمـى تعيـين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .ى درجة الماجستير مف طب المنوفيةعم لحصولو يفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرالشغؿ وظ
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 054/8/4/1020الموضوع رقم 

شغؿ لكمية لجراحة العظاـ بابقسـ  المعيدايياب لطفي عبد ربو / الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .ى درجة الماجستير مف طب المنوفيةعملحصولو  وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 050/8/4/1020الموضوع رقم 

 طػب األطفػاؿبقسػـ  المػدرس المسػاعد سـناء منصـور محمـد/ ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 055/8/4/1020الموضوع رقم 

بالكميػة ولوجيػا الباثبقسػـ  المػدرس المسػاعدنيمـة مصـطفي بـدر / ةالطبيبػالموافقة عمى تعيين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 055/8/4/1020الموضوع رقم 

طػب األطفػاؿ بقسػـ  المػدرس المسػاعدأمـاني أحمـد البسـيوني / ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 058/8/4/1020الموضوع رقم 

األشػعة بقسػـ  مػدرس المسػاعدالأسـماء حمـدي عبـد اليـادي / ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظراالتشخيصية 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 055/8/4/1020الموضوع رقم 

اليسػتولوجيا بقسـ  المدرس المساعدبل شبل أبو حبسو سعاد ش/ ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 042/8/4/1020الموضوع رقم 

طػب وجراحػة بقسػـ  المػدرس المسػاعدمنـار فـوزي محمـد داود / ةطبيبػالالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظراالعيف 
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 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 041/8/4/1020الموضوع رقم 

 المػدرس طـارق عبـد الـرحمن عبـد الحـافظ/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف الحنجرة عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األنف واألذن و 
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذالكمية لشغؿ وظيفة و قسـ الب

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

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 040/8/4/1020الموضوع رقم 

 الباثولوجيػا اإلكمينيكيػةبقسػـ  المػدرس رضا زكريا عبد الفتـاح محفـوظ/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

 045/8/4/1020الموضوع رقم 

 طػب وجراحػة العػيفبقسػـ  األسػتاذ المسػاعد فريـد محمـد وجـدي فريـد/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
تػاريخ مػرور خمػس سػنوات عمػى وظيفػة  07/4/0201عمى أف يؤجؿ تعيينػو حتػى ية بذات القسـ والكم أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

 .أستاذ مساعد
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

 044/8/4/1020الموضوع رقم 

 لشــافي الحطــيم ابــراىيم أحمــد عبــد ا/ دالموافقــة عمــى تعيــين ػػػ بشػػأف عــرض خطــاب أ.د/ رئــيس قســم األنــف واألذن والحنجــرة 
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذالكمية لشغؿ وظيفة و قسـ الب األستاذ المساعد

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

 040/8/4/1020الموضوع رقم 

الباطنػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد وليـد عبـد المحسـن شـياب الـدين /دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العممية تخصص )الغدد الصماء والسكر(بذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة العامة 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

 045/8/4/1020الموضوع رقم 

األسػػتاذ أيمــن عمــى عبــد الفتــاح عمــى / دالموافقــة عمــى تعيــين ػػػ بشػػأف عــرض خطــاب أ.د/ رئــيس قســم األنــف واألذن والحنجــرة 
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذالكمية لشغؿ وظيفة و قسـ الب المساعد
 القــــرار
 لمجامعة ... ويرفع عمي مستوي األساتذة  .الموافقة 

 045/8/4/1020الموضوع رقم 

ــدريس ــة الت ــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئ ــى تعي ــة عم ــب ىــزاع/ دالموافق ــد المطم بقسػػـ  األسػػتاذ المسػػاعد ســوزان مصــطفي عب
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العممية بذات القسـ والكمية أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة الفسيولوجيا 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .مستوي األساتذة .عمي الموافقة 

 048/8/4/1020الموضوع رقم 

طػب وجراحػة العػيف بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد أمين فيصـل أمـين المقـوة/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 
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 لقــــرارا
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

 045/8/4/1020الموضوع رقم 

ــدريس ــة الت ــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئ ــى تعي ــة عم ــرحمن ســنبل/ دالموافق ــد ال الباثولوجيػػا بقسػػـ  األسػػتاذ المسػػاعد أحمــد عب
 .الدائمة قرار المجنة العمميةبناءا عمي بذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة اإلكمينيكية 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

 002/8/4/1020الموضوع رقم 

بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدمحرم عبد السميع محمـد عبـد الشـييد د/  تجديد اعارةالموافقة عمى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 05/3/0201اعتبارا مف  باإلماراتبدوف مرتب لمعمؿ ثالث  لمدة عاـ بالكميةالجراحة العامة 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 001/8/4/1020الموضوع رقم 

الجراحػة العامػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدتامر فخري عبد العزيز د/  تجديد اعارةالموافقة عمى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 06/6/0201اعتبارا مف  بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ مس خالمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 000/8/4/1020الموضوع رقم 

الباثولوجيا بقسـ  األستاذ المساعدرشا ابراىيم محمد نور الدين د/  تجديد اعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/4/0201اعتبارا مف  بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ رابع لمدة عاـ  بالكميةكمينيكية اإل

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 005/8/4/1020الموضوع رقم 

الصحة العامة بقسـ  األستاذ المساعدحنان محمد حامد حتوت د/  تجديد اعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 11/5/0201اعتبارا مف  بوزارة الصحة بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ عاشر لمدة عاـ  بالكميةوطب المجتمع 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 004/8/4/1020الموضوع رقم 

لمػدة  بالكميػةطػب األطفػاؿ بقسػـ  المػدرسمحمد ابراىيم غريـب د/  تجديد اعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/5/0201اعتبارا مف  بدولة الكويتبدوف مرتب لمعمؿ تاسع عاـ 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 000/8/4/1020الموضوع رقم 

طػب األطفػاؿ بقسػـ األستاذ المتفرغ بحبح محمد ناصر حامد د/ أ. تجديد اعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 09/5/0201اعتبارا مف  بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيابدوف مرتب لمعمؿ ثامف لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 005/8/4/1020الموضوع رقم 

د/ رضا  07/0/0202حتى  32/8/0202تساب المدة من النظر في اح الموافقة عمىػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
المدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية أجازة خاصة بدوف مرتب وذلؾ لظروؼ جائحة كرونا وحجز الطيراف  زكريا محفوظ 
نياء متعمقات   .في حدود الموائح والقوانيف زوجة بالخارجالوا 

 القــــرار :
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :خامسا 
 005/8/4/1020الموضوع رقم 

/ ىبة عمى رحيم الغمبان ةلمطبيبالموافقة عمى مد األجازة الدراسية  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
جازة الدراسية حاليا بجامعة )كيس ويسترف وعضو بعثة اإلشراؼ  المشترؾ )سابقا( واإلبالكمية  طب األسرةالمدرس المساعد بقسـ 

حتى  07/10/0202ريزيرؼ( بأمريكا لمدة عاـ رابع بالخارج إلستكماؿ جمع المادة العممية الالزمة لمدكتوراه في الفترة مف 
 بتمويؿ خارجي . 06/10/0201

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 008/8/4/1020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى ترشيح كل من : ػ بشأفكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ و 
 أستاذ ورئيس قسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بالكمية  ـــ أ.د/ محمد أحمد مجاىد 2  
 أستاذ مساعد بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بالكمية ـــ   د/ محمد جمال الدين حجاج 0  
 مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية  ـــ   د/ اسماعيل توفيق بدر 3  

يونيو حتى يوليو  01لمبرنامج الصيفي التنفيذي حوؿ اإلبتكارات في دبموماسية العموـ والمقر تنظيمة إفتراضيا خالؿ الفترة مف 
0201 . 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 005/8/4/1020الموضوع رقم 

ابداء رأي الكمية في البرنامط التنفيذي لمتعاون بين الجامعات المصرية  ػ بشأفلعميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات ا
 والجامعات السودانية في مجاالت البحث العممي ونقل التكنولوجيا .

 القــــرار :

 : .. ويرفع لمجامعة أعباء ماليةأي  الكمية وبدوف تحمؿعمى البنود التالية  الموافقة
 ارات العممية )ىيئة التدريس ػػػػ ىيئة المعاونة( .ػ تبادؿ الزي1
 ػػ إجراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة .0
 ػػ تشجيع حضور المؤتمرات والندوات بيف البمديف .3
 ػػ إعداد برامج لزيارات المستشفيات الجامعية بيف البمديف .4
 ػػ تبادؿ زيارات وفود طالبية بيف البمديف .5
 ت والدوريات والبحوث العممية .ػػ تبادؿ المجال6
 ػػ اإلطالع عمى أحدث الوسائؿ التقنية والمعمومات في الدولتيف .7
 ػػ معادلة الشيادات العممية بيف البمديف .8

 052/8/4/1020الموضوع رقم 

ون العممي بين الجامعات ابداء رأي الكمية في اتفاقيات الشراكة والتعا ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 المصرية والجامعات الروسية .

 القــــرار :

  ال يوجد مجاؿ لمتعاوف
 051/8/4/1020الموضوع رقم 

ابداء رأي الكمية في امكانية التعاون االكاديمي بين جامعة المنوفية  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 المكسيكية . Colimaوجامعة 

 القــــرار :
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 : سادسا : موضوعات البحوث العلمية 

 050/8/4/1020الموضوع رقم 

مراجعػة البروتوكػػوالت المقدمػة مػػف السػادة األطبػػاء المتقػدميف لمتسػػجيؿ  ػػ بشػػأفأ.د/ وكيــل الكميــة لمدراسـات العميــا والبحــوث مـذكرة 
 ( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة 03تمت الموافقة عمى )القيـ بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ و 

 ( بروتوكول ماجستير.4بتعديل )
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 055/8/4/1020الموضوع رقم 

 نحو التالي:الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى ال ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 8 مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية د/ ريـ محسف حسف الخولي 1
 12 مدرس الباطنة العامة د/ محمد زكريا نوح 0
 13 مدرس الباطنة العامة د/ ىبو السد قاسـ 3
 4 أستاذ مساعد طب األطفاؿ د/ نجالء فتحي برسيـ 4
 1 زميؿ الباثولوجيا مد جماؿد/ أىيمة أح 5
 3 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية د/ محمد سميماف رزؽ 6

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 054/8/4/1020الموضوع رقم 

عضاء ىيئة الموافقة عمى تسجيل األفكار البحثية العممية المقدمة من أ ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 التدريس عمى النحو التالي:

 عدد األبحاث الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ
 1 مدرس الكيمياء الحيوية د/ منى صالح الديف حبيب 1
 1 مدرس األمراض الجمدية والتناسمية د/ىبو اهلل سعد الديف خميؿ 0
 1 مدرس األمراض العصبية والنفسية د/ىند رضا السيد عمارة 3
 :القــــرار 

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 050/8/4/1020الموضوع رقم 

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

 قة مجمس القسممواف الدرجة التخصص االســـــم م
 7/0/0202 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إيماف سعد محمد عسكرط/  1
 09/3/0201 دكتوراه الفسيولوجيا اإلكمينيكية ط/إسراء عاطؼ إبراىيـ سالـ 0
 7/0/0201 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا ط/ أحمد نبيؿ عوض زىراف 3
 09/11/0202 ماجستير ة العظاـجراح ط/ محمد سامي عمى سيد أحمد 4
 03/3/0201 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية ط/ سمر مختار دياب 5
 03/0/0201 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة ط/ ىبو إبراىيـ سمماف 6
 9/3/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/إشراؽ حمدي عالـ مصطفي  7



  22/4/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية اع محضر اجتم

 

21 

 
 

 31/1/0201 ماجستير طب وجراحة العيف اح ط/أحمد عبد الحميد عبد الفت 8
 08/3/0201 دكتوراه أمراض الباطنة العامة ط/ ىبو كماؿ عبد الخالؽ عبد اهلل 9
 08/3/0201 ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/ محمد عمر محمد شريؼ 12
 08/3/0201 دكتوراه الجراحة العامة ط/ أحمد عبد الحكـ أيوب 11
 08/3/0201 دكتوراه الجراحة العامة عتماف ط/محمد عبده بدر 10
 08/3/0201 دكتوراه الجراحة العامة ط/ أحمد محمد الزلباني 13
 08/3/0201 ماجستير جراحة العظاـ ط/ محمد سعيد محمد أحمد شحاتو 14
 32/3/0201 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ إيماف محمد عبد المنعـ  15
 4/4/0201 ماجستير طب األطفاؿ جواد حجابط/ ماجد محمد عبد ال 16
 32/3/0201 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ رانيا عصمت محمد خضير 17
 08/3/0201 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ سارة أحمد محمد صالح 18
 08/3/0201 ماجستير الباثولوجيا ط/ ايالؼ محمد جابر 19
 08/3/0201 ماجستير احة العيفطب وجر  ط/ نادية مصطفي عباس العبد 02
 9/3/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ شيماء محمد أحمد الفقي  01
 09/3/0201 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية ط/أية صالح عبد العزيز 00
 4/4/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/سارة محمد عبدالغني أبو العنيف 03
 4/4/0201 ماجستير طب األطفاؿ اؿ عوؼط/أية عادؿ عبد الع 04
 32/3/0201 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ أحمد محمد عبد الصادؽ  05

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 055/8/4/1020الموضوع رقم 

يئة التدريس والييئة المعاونة عدم تسجيل بعض من السادة أعضاء ى ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عمى المنصات االلكترونية )مواقع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعمومات( .

 القــــرار :

 تسجيؿ عمى المنصات اإللكترونية .التـ إرساؿ خطابات لألقساـ لمتأكيد عمى ضرورة 

 
 سادسا : موضوعات الدراسات العليا :

 055/8/4/1020الموضوع رقم 

 : ػ بشأف/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د
 ــ تسجيل عضو ىيئة التدريس عمى المنصات العممية اإللكترونية .0 ــ شيادة التحول الرقمي )لمترقية(.2
 )نتيجة الجزء الثاني(. 0202ــ االمتحانات دور أكتوبر 3
 ( .32/6/0202ثاني ــ جزء   32/5/0202)جزء أول من  0202ــ االمتحانات دور ابريل 4
 القــــرار :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالموافق
 058/8/4/1020الموضوع رقم 

ا الطبية الـى الميكروبيولوجيـا الطبيـة تغيير مسمي قسم الميكروبيولوجي ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . 0223المسمي مدرج في الالئحة منذ عام  والمناعة في شيادة الدكتوراه حيث أن ىذا

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 055/8/4/1020الموضوع رقم 



  22/4/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية اع محضر اجتم

 

21 

 
 

 الموافقة عمى تجديد انتداب كل من : ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
العميػا )ماجسػتير ودكتػوراه( بقسػـ  تيس لطمبػة الدارسػاالكيمياء التحميمة الصػيدلية لمتػدر  أستاذــ أ.د/ ىيثم ميمون عباس 2

 الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية وذلؾ لحاجة القسـ الماسة ليذا التخصص .
كبيػر أخصػائييف أبحػاث التزييػؼ والتزويػر بػوزارة العػدؿ لقطػاعي الطػب الشػرعي والسػمـو ــ أ.د/ حسـام الـدين مصـطفي 0 

العميػػػا )ماجسػػػتير ودكتػػػوراه( بقسػػػـ الطػػػب الشػػػرعي والسػػػمـو  تي( لمتػػػدريس لطمبػػػة الدارسػػػالمػػػادة التزييػػػؼ والتزويػػػر )نظػػػري وعممػػػ
 اإلكمينيكية.
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  520/8/4/1020الموضوع رقم 

سـ القمب بقالدكتوراه  عن دخول االمتحان  قبول االعتذارالموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 عمى النحو التالي : واألوعية الدموية

 ػػ ط/ ريموف عدلي عبد اهلل 0  ػػ ط/ قدري محمد السعداوي غانـ  1 
 ػػ ط/ أحمد محمد عبد العزيز إبراىيـ4  ػػ ط/ أحمد عبد الخالؽ عطية خالد3 
 ػػػ ط/ محمود سعيد محمود سعيد6   ػػػ ط/ سحر أحمد محمد عمى5 
 وذلؾ لظروؼ خاصة . 0202الشفوي والعممي )لممقرر االختياري( دور أكتوبر  امتحاف

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  510/8/4/1020الموضوع رقم 

ودكتػوراه ( دبمػـو وماجسػتير 54لعػدد ) مـد فتـرة الدراسـةالموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيـل الكميـة لمدراسـات العميـا والبحـوث ـ بشـأن
 صات مختمفة .تخص

 القــــرار :

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

 طب المناطؽ الحارة وصحتياماجستير    عايدة سمير رزؽ مرقصػ ط/ 1
 ماجستير طب وجراحة العيف  سارة عزت مصطفي القونيػ ط/ 0
 ماجستير طب وجراحة العيف   مينا سمعاف محروس نقوالػ ط/ 3
 ماجستير السمعيات  ميا محمد محمد إبراىيـ الجزارػ ط/ 4
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمد رضواف عبد الحميد النحموػ ط/ 5
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة   دينا متولي السيد صالحػ ط/ 6
 اض النساءماجستير التوليد وأمر    دينا سعيد محمود شعبافػ ط/ 7
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  إيماف محمود عطية النضارػ ط/ 8
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أسماء محمد خطابػ ط/ 9

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  سامية محمد بسطويسي غنيـػ ط/ 12
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد مدحت عبد العزيزػ ط/ 11
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   اؿ فوزي الحسانيفمنػ ط/ 10
 ماجستير جراحة العظاـ عمرو محمد عبد الفتاح أبو سعدهػ ط/ 13
 ماجستير جراحة العظاـ  أحمد مجمد مصطفي السيد عمرػ ط/ 14
 ماجستير جراحة العظاـ   كريـ فتحي أحمد حسفػ ط/ 15
 التشخيصيةماجستير األشعة   أحمد محمد يسري شمقاميػ ط/ 16
 ماجستير األشعة التشخيصية   أسماء جماؿ جابر برسيـػ ط/ 17



  22/4/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية اع محضر اجتم

 

22 

 
 

 ماجستير الباثولوجيا  يحيي أحمد أحمد محمود إبراىيـػ ط/ 18
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  رامي عمى عبد الحميد داودػ ط/ 19
 ماجستير طب األطفاؿ  عفاؼ حسف سيد أحمد الربعػ ط/ 02
 ماجستير طب األسرة   رفعت عبد العاؿسارة ػ ط/ 01
 ماجستير طب األسرة  أميرة شبؿ مصطفي السبكيػ ط/ 00
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد مصطفي محمدػ ط/ 03
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  إسراء ناجي محمد أبو الروسػ ط/ 04
 لتناسميةماجستير األمراض الجمدية وا   إيماف سعد محمد عسكرػ ط/ 05
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سارة عبد اهلل عبد الخالؽ مطاوعػ ط/ 06
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  رغدة عصاـ عبد المنعـ شرؼػ ط/ 07
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  عبير شوقي عبد الميدي رفاعيػ ط/ 08
 تير الجراحة العامةماجس  أحمد السيد رمضاف السيدػ ط/ 09
 ماجستير الجراحة العامة  مصطفي أحمد شحاتو داودػ ط/ 32
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  محمد جابر محمود أبو النورػ ط/ 31
 ماجستير الباثولوجيا   إيالؼ محمد جابرػ ط/ 30
 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  إيماف محمد كامؿ عمى مرسيػ ط/ 33
 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  مي ممدوح عبد الغني السعداويػ ط/ 34
 ماجستير طب األطفاؿ  عادؿ إبراىيـ أحمد البربريػ ط/ 35
 دبمـو الجراحة العامة محمد عبد الباسط محمد عبد الدايـػ ط/ 36
 دبمـو الجراحة العامة   محمد أحمد حسف ػ ط/ 37
 دبمـو الجراحة العامة عويضو عمى عبد الحميد أميف فيميػ ط/ 38
 دبمـو أمراض الباطنة العامة  سارة محمد عبد الباقي حبيشػ ط/ 39
 دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة أحمد محمد سناء عبد العاطي رحيـػ ط/ 42
 دبمـو الجراحة العامة  مينا ظريؼ ممطي اسطفانوسػ ط/ 41
 خدير والعناية المركزةدبمـو الت  محمد محي الديف إبراىيـ الخميفةػ ط/ 40
 دبموـ جراحة العظاـ أحمد عبد العاطي عبد العاطي الساكتػ ط/ 43
 دبموـ جراحة المسالؾ البولية  روماني بخيت سمعاف غبريػػاؿػ ط/ 44
 دبموـ جراحة المسالؾ البولية  محمد زغموؿ عبد الوىاب أبو زيدػ ط/ 45
 األمراض الجمدية والتناسميةدبمـو   ميا عبد الرحيـ سيد عبد الرحيـػ ط/  46
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مني محمد مختار طمبة فايدػ ط/ 47
 ماجستير طب وجراحة العيف   مروة عباس االشمونيػ ط/ 48
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   يارا محمود عبد الرازؽػ ط/ 49
 تير المسالؾ البوليةماجس  أحمد زكريا عمي إبراىيـ الشياويػ ط/ 52
 ماجستير طب األطفاؿ  محمود أحمد محمود عمي زىوػ ط/ 51
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سارة صبري حسيف جعفرػ ط/ 50
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  دعاء محمود نبية حسانيفػ ط/ 53
 لجمدية والتناسميةماجستير األمراض ا  رانيا عادؿ إبراىيـ عبد الرحمفػ ط/ 54

  500/8/4/1020الموضوع رقم 
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والدبمـو ماجستير الدكتوراه وال( درجة 11لعدد ) الغاء القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 خصصات مختمفة .ت

 القــــرار :

  جامعةليـ عمى النحو التالي: ... ويرفع لم القيد الغاءالموافقة عمى 

 لظروؼ خاصة  دكتوراه طب الحاالت الحرجة   دعاء بيروز موسيػػ ط/ 1
 بناءا عمى طمبيا   ماجستير السمعيات  أسماء محمد حنفي حساـ الديفػػ ط/ 0
 لظروؼ خاصة  دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية   تياني فؤاد محمد عبد اهللػػ ط/ 3
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  ألمراض الجمدية والتناسميةدبمـو ا  ماىيتاب محمد عارؼ الحدادػػ ط/ 4
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  أية السيد عبد الرحمف القفصػػ ط/ 5
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   نورىاف عالء عوض أحمدػػ ط/ 6
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  بد اهللأماني شوقي أحمد عػػ ط/ 7
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   إيماف يوسؼ حسف يوسؼػػ ط/ 8
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  رشا عبد العزيز محمد عبد المطيؼػػ ط/ 9

 النتياء الفترة المحددة  ماجستير األمراض العصبية والنفسية  أسامة أبو الفضؿ عدلي أحمدط/  ػػ12
 لـ تتقدـ لدخوؿ اإلمتحاف  دكتوراه األمراض العصبية والنفسية  رباب نشأت عبد العزيز أبوشاديػػ ط/ 11

  055/8/4/1020الموضوع رقم 

 مـروة صـبحي عبـد الحميـدالقيػد لمطبيبػة/  قطـع اإليقـافالموافقـة عمـى  ػػ بشػأف مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية .

 القــــرار : 

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  540/8/4/1020الموضوع رقم 

( درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػوراه 00د )لعػد ايقـاف القيـدػ بشػأف الموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

  ليـ عمى النحو التالي: ... ويرفع لمجامعة الموافقة عمى ايقاف القيد

 بأثر رجعي       1/4/0202مف  لمدة عاـ  ماجستير طب األطفاؿ  إيماف عبد الموجود محمود سالمةػػ ط/ 1
 بأثر رجعي       1/4/0217مف  لمدة عاـ ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة    اىيـشدوه محمد جماؿ أحمد إبر ػػ ط/ 0
 بأثر رجعي     1/4/0218مف  يفلمدة عام األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   شيماء محمد أحمد الفقيػػ ط/ 3
 لرعاية الطفؿ 1/12/0202مف  لمدة عاميف  دكتوراه التخدير والعناية المركزة أية عمى عبد القوي موجسػػ ط/ 4
 لظروؼ خاصة   1/4/0201مف  لمدة عاـ دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية  أحمد أحمد محمد الشحاتػػ ط/ 5
 لظروؼ خاصة   1/4/0201مف  لمدة عاـ  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية  أسماء عثماف إبراىيـػػ ط/ 6
 الستكماؿ الرسالة 1/4/0202مف  لمدة عاـ  وجراحة العيفتير طب ماجس نيفيف حامد زكريا أبو النجاػػ ط/ 7
 بأثر رجعي       1/4/0215مف  لمدة عاـ  ماجستير طب وجراحة العيف طارؽ محمد أسامة عبد الحارسػػ ط/ 8
 بأثر رجعي   1/12/0217مف  لمدة عاميف  ماجستير طب وجراحة العيف  سارة أحمد محمد صالحػػ ط/ 9

 لظروؼ خاصة   1/4/0201مف  لمدة عاـ  ماجستير طب وجراحة العيف ة حمادة أحمد عبده طوأمير ػػ ط/ 12
 لظروؼ خاصة 1/12/0202مف  لمدة عاـ   ماجستير طب األسرة إيماف عبد الفتاح الدسوقي عمىػػ ط/ 11
 ثر رجعيبأ       1/4/0219مف  لمدة عاـ   ماجستير جراحة العظاـ محمد سعيد محمد أحمد شحاتوػػ ط/ 10
 بأثر رجعي       1/4/0218مف  لمدة عاـ  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  أحمد إليامي عبد المنعـػػ ط/ 13
 لظروؼ خاصة   1/4/0201مف  لمدة عاـ   ماجستير الجراحة العامة محمد رشواف مصمحي شاديػػ ط/ 14
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 بأثر رجعي   1/12/0215مف  لمدة عاميف لتناسميةماجستير األمراض الجمدية وا محمد حمدي عطية عبد ربوػػ ط/ 15
 بأثر رجعي       1/4/0216مف  لمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أميرة السيد محمد النجارػػ ط/ 16
 لظروؼ خاصة 1/12/0201مف  لمدة عاـ دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية حمدي محمد حسف طربايػػ ط/ 17
 لظروؼ خاصة   1/4/0201مف  لمدة عاـ  ماجستير جراحة العظاـ  ندو حمدي عبد الموجود أحمدماػػ ط/ 18
 بأثر رجعي   1/4/0218مف  لمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية مني طارؽ محمد الترجمافػػ ط/ 19
 بأثر رجعي   1/4/0218مف  لمدة عاـ   ماجستير طب الطوارئ محمود طارؽ عبد الحميـ طوالفػػ ط/ 02
 لظروؼ خاصة   1/12/0202مف  لمدة عاميف دكتوراه التوليد وأمراض النساء  إيماف جماؿ السيد عيادػػ ط/ 01
 بأثر رجعي   1/4/0215مف يفلمدة عام ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   يارا محمود عبد الرازؽػػ ط/ 00

  500/8/4/1020الموضوع رقم 

 ماجســتير( رسػػالة 7لعػػدد ) تعــديل موضــوع الرســالةالموافقــة عمــى  ػػػ بشػػأفالكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/ وكيــل
 تخصصات مختمفة .ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة موضوع الرسالةتعديل الموافقة عمى 
 تعديال غير جوىريا  فالماجستير طب األط نيال عبد الحميد عبده عبد الحميد ـ ط/2

بناءا عمى طمب وذلؾ  تقييـ البروتيف المرتبط بالييباريف في التياب السحايا الجرثومي الحاد في األطفاؿ .. موضوع الرسالة :
 . المشرؼ

 تعديال غير جوىريا  دكتوراه اليستولوجيا  أسماء عمى أحمد الدسوقي ـ ط/0
عقار تاموكسيفيف عمى شبكية العيف لدي إناث الجرذاف البيضاء البالغة والقدرة دراسة ىستولوجيا لتأثير :  موضوع الرسالة

 .وذلؾ نسبة حدوث سرطاف الثدي أكبر في اإلناث   .... الوقائية المحتممة لمميالتونيف مقابؿ الموتيف
 تعديال غير جوىريا  ماجستير طب األطفال  رشا نسيم مصطفي الطبجي ـ ط/3

 سنة في مركز بمطيـ محافظة كفر الشيخ 11شيور الي  6نتشار نقص الحديد بيف األطفاؿ مف عمر معدؿ ا موضوع الرسالة :
 .وذلؾ ألف الطالبة لف تنتيي مف دراستيا قبؿ سنتيف مف الموافقة عمي ذلؾ إذا ما كاف التعديؿ جوىريا ..

 تعديال غير جوىريا  ماجستير طب األطفال   دينا محمد محمد بسيوني ـ ط/4
سنة في مركز المحمة الكبري محافظة  11شيور الي  6معدؿ انتشار نقص الحديد بيف األطفاؿ مف عمر  الرسالة :موضوع 
 . وذلؾ ألف الطالبة لف تنتيي مف دراستيا قبؿ سنتيف مف الموافقة عمي ذلؾ إذا ما كاف التعديؿ جوىريا .. الغربية

 تعديال غير جوىريا  ماجستير طب األطفال   ىالة محمد عبد اهلل جبو ـ ط/5
بيف الكـو محافظة شسنة في مركز  11شيور الي  6معدؿ انتشار نقص الحديد بيف األطفاؿ مف عمر  موضوع الرسالة :

 وذلؾ ألف الطالبة لف تنتيي مف دراستيا قبؿ سنتيف مف الموافقة عمي ذلؾ إذا ما كاف التعديؿ جوىريا . .. المنوفية
 تعديال غير جوىريا  ماجستير طب األطفال  عجوريمحمد محمد عبد المجيد ال ـ ط/6

سنة في مركز كفر الشيخ محافظة كفر  11شيور الي  6معدؿ انتشار نقص الحديد بيف األطفاؿ مف عمر  موضوع الرسالة :
 وذلؾ ألف الطالبة لف تنتيي مف دراستيا قبؿ سنتيف مف الموافقة عمي ذلؾ إذا ما كاف التعديؿ جوىريا . .. الشيخ

 تعديال غير جوىريا  ماجستير طب األطفال  رحاب عبده عبد المنعم عبد الاله ط/ ـ7
 معدؿ انتشار فقر الدـ بسبب نقص الحديد بيف أطفاؿ المدارس االبتدائية في مركز كفر الدوار محافظة البحيرة موضوع الرسالة :

 ذلؾ إذا ما كاف التعديؿ جوىريا .وذلؾ ألف الطالبة لف تنتيي مف دراستيا قبؿ سنتيف مف الموافقة عمي  ..
  550/8/4/1020الموضوع رقم 

ــة لمدراســات العميــا والبحــوث  ــذكرة أ.د/ وكيــل الكمي ــة اإلشــراف  ػػػ بشػػأفم ــة عمــى تعــديل لجن ( درجػػة ماجسػػتير 10لعػػدد )الموافق
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 لمجامعة ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
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 ماجستير طب األطفال  رحاب عبده عبد المنعم عبد الاله ـ ط/2
 طب األطفاؿ بالكمية.بقسـ أستاذ مساعد   وائل عباس بحبحد/   كل من: إضافةب

 طب األطفاؿ بالكميةبقسـ مدرس  زين عبد المطيف عمر/ د
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    ىيام عاطف أحمد عمر ـ ط/0

 الكيمياء الحيوية بالكمية.بقسـ أستاذ مساعد   ايمان مسعود عبد الجيدد/   إضافةب
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أسماء عمى السيد أبو الحسن ـ ط/3

 األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية.بقسـ مدرس  ىبو اهلل سعد الدين خميل بازيدد/   كل من: إضافةب
 الكيمياء الحيوية بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   دايمان مسعود عبد الجيد/ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    ىاجر محمود خالف ـ ط/4
 األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية.بقسـ أستاذ     عزة جابر عنتر فرجد/ أ. إضافةب

 دكتوراه طب األطفال  رحاب جودة محمد عبد القادر ـ ط/5
 طب األطفاؿ بالكمية.بقسـ أستاذ مساعد     ح الزياتبرفع اسم د/ رانيا صال

ضافة  بالكمية. طب األطفاؿقسـ بأستاذ   فادي محمد الجنديد/ كل من : أ. وا 
 بالكمية. أستاذ ورئيس قسـ طب األطفاؿ    أحمد أنور خطابد/ أ.ـــ 
 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية   شيماء محمد الخولي ـ ط/6

 بالكمية. مدرس بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية   اطمة الدسوقي أحمدفبرفع اسم د/ 
ضافة  بالكمية. مدرس بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية   أماني توفيق الفخرانيد/ : وا 

 ماجستير طب األطفال   دينا محمد محمد بسيوني ـ ط/7
 بالكمية. أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ   وائل عباس بحبحد/ كل من:  إضافةب

 مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية.  زين عبد المطيف عمرد/ 
 ماجستير طب األطفال  محمد محمد عبد المجيد العجوري ـ ط/8

 أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية.   وائل عباس بحبحد/ كل من:  إضافةب
 مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية.  زين عبد المطيف عمرد/ 

 ماجستير طب األطفال  ي عبد الوىاب عرابينبسمة يسر  ـ ط/9
 أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية.    وائل عباس بحبحد/ : إضافةب

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  أحمد فتحي أحمد عمي شمبي ـ ط/22
 مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية.    برفع اسم د/ رباب محمد حبيب

ضافة  بالكمية. التخدير والعناية المركزةمدرس بقسـ    خالد محمد أحمد جاب اهللد/ : وا 
 ماجستير طب األطفال  رشا نسيم مصطفي الطبجي ـ ط/22

 أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية.    وائل عباس بحبحد/ : إضافةب
 دكتوراه طب األطفال  رانيا صالح الدين حسين عمي ـ ط/20

 أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية.    صالح الزياتبرفع اسم د/ رانيا 
  550/8/4/1020الموضوع رقم 

الماجستير  رسالة لجنة الفحص والمناقشةاعادة تشكيل الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث  
 عمى النحو التالي : نةالمجلتكوف  طارق محمد أسامة عبد الحارسلمطبيب/  طب وجراحة العين

 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـباذ أست  عبد الخالؽ إبراىيـ السعدنيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـباذ أست    ىاني أحمد خيريػ أ.د/ 
 ةور ػػػػػػالمنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـباذ أست    إبراىيـ طو العدويػ أ.د/ 
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 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 

  580/8/4/1020الموضوع رقم 

رسػػالة ( 42لعػػدد ) تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  ســات العميــا والبحــوثمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدرا
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النشر بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيل
  العامةالجراحة دكتوراه    محمد عبده بدر عتمانـ ط/ 2

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   أيمف أحمد البتانونيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  لعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة ا قسـباذ أست    أحمد فرج القاصدػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامب بكمية الط الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   حمدي عبد اليادي محمدػ أ.د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة   أحمد عبد الحكم أيوبـ ط/ 0
  المجنة :
 ػػػػػػةوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمن ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    مجدي أحمد لولحػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتػػػدرف قسـباذ أست   محمود موسي الحبشيػ أ.د/ 
 ةػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالعامػػػػػػ الجراحة قسـباذ أست   عبد العزيز عباس تعمبػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتػػػدرف قسـورئيس اذ أست    محمد حسيف كامؿػ أ.د/ 

 ي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد()عم
 دكتوراه الجراحة العامة   أحمد محمد الزلبانيـ ط/ 3

  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    مجدي أحمد لولحػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    تامر عمى سمطافػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػروؽجراحة التجميؿ والحػػػػ قسـباذ أست    طارؽ فؤاد كشؾػ أ.د/ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    صابر محمد وىيبػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العين   سارة أحمد محمد صالحـ ط/ 4

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـمساعد باذ أست    عادؿ جالؿ زكيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـمساعد باذ أست    مروة عمى زكيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـباذ أست   ايسر عبد الحميد فايدػ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  نادية مصطفي عباس العبدـ ط/ 5
  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـباذ أست   ىشاـ محمد فؤاد المزارػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـمساعد باذ أست    مروة عمى زكيػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـباذ أست   ايسر عبد الحميد فايدػ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد عبد الحميد عبد الفتاحـ ط/ 6
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  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـمساعد باذ أست    عادؿ جالؿ زكيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـمساعد باذ أست   محمد سامي عبد العزيزػ أ.د/ 
 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ةعجامب ػػػػػػػػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـمساعد باذ أست   محمد ناجي المحمديػ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  مينا سمعان محروس نقوالـ ط/ 7
  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـباذ أست    أميف فيصؿ المقوةػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط طب وجراحة العيف قسـباذ أست   ىشاـ محمد فؤاد المزارػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط ة العيفطب وجراح قسـباذ أست   أشرؼ حامد محمود اليباؽػ أ.د/ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    شيماء محمد أحمد الفقيـ ط/ 8
  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط الجمدية والتناسميةاألمراض  قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ شعيبػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػاػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عبير عبد الحكـ ىديبػ أ.د/ 

 األوؿ و الثاني صوت واحد( )عمي أف يكوف
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    ايمان سعد محمد عسكرـ ط/ 9

  المجنة :
 ػػةػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   مصطفي أحمد ىماـػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قسـباذ أست    أسماء جابر عبدهػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط والتناسميةاألمراض الجمدية  قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػاػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 

 األوؿ و الثاني صوت واحد( )عمي أف يكوف
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   اشراق حمدي عالم مصطفيـ ط/ 22

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   مصطفي أحمد ىماـػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػاػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  أحمد حسني حسنين سعدـ ط/ 22

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـباذ أست    أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـباذ أست    غادة محمد المشد ػ أ.د/
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   ىشاـ عبد الرحيـ غزاؿػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  أية عادل عبد العال عوفـ ط/ 20

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمساعد باذ أست   سامح عبد اهلل عبد النبيػ أ.د/ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـباذ أست    عزة كماؿ الشياويد/ ػ أ.
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 ماجستير طب األطفال  ماجد محمد عبد الجواد حجابـ ط/ 23
  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـباذ أست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمساعد باذ أست    نجالء فتحي برسيـػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القوميػػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطفػػػػ قسـباذ أست   نرميف محمد عمى عدويػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال مد عبد الغني أبو العنينسارة محـ ط/ 24

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـورئيس اذ أست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمساعد باذ أست    نجالء فتحي برسيـػ أ.د/ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال ايمان عبد الموجود محمود سالموـ ط/ 25

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمساعد باذ أست   نجواف يسري صالحػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمساعد باذ أست    وائؿ عباس بحبحػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الططب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمساعد باذ أست   عال جالؿ عمى بحيريػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير جراحة العظام  محمد سعيد محمد أحمد شحاتوـ ط/ 26

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطػػاـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   بياء الديف محمد السرويػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قسـباذ أست   طاىر عبد الستار عيدػ أ.د/ 
 المنصورة ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قسـباذ أست   ي الموافيىاني محمد زكػ أ.د/ 
 ماجستير الباثولوجيا   ايالف محمد جابرـ ط/ 27

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيػػػػػػػػػػ قسـرئيس و اذ أست   مشيرة محمد عبد الواحدػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطػػػػػػػػػا الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   منى عبد الحميـ قنديؿػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الطالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قسـباذ أست  عبد المطيؼ محمد زكي البمشيػ أ.د/ 
 الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير    سمر مختار ديابـ ط/ 28

   المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست    روحية حسف العدؿػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست   أميرة عبد القادر الينديػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينيكيالباثولوجيا اإلكم قسـباذ أست  سيير عبد الرحمف عبد السميعػ أ.د/ 
 التوليد وأمراض النساءماجستير   رانيا عصمت محمد خضيرـ ط/ 29

   المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   ناصر كماؿ عبد العاؿػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست    نياد محمود حسنيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط التوليد وأمراض النساء قسـمساعد ب اذأست   وائؿ جابر الدماطيػ أ.د/ 
 ػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط التوليد وأمراض النساء قسـباذ أست   عصمت حمدي أبو زيدػ أ.د/ 
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 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 
 

 أمراض الباطنة العامة ماجستير  محمد عمر محمد شريفـ ط/ 02
  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباطن قسـباذ أست   أحمد ربيع العربجيػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   رسامي عبد القادر خضيػ أ.د/ 
 طب المناطق الحارة وصحتيا ماجستير    أحمد نبيل عوض زىرانـ ط/ 02

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػة قسـورئيس اذ أست    د المحمحأيمف محمػ أ.د/ 
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػ ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض المتوطنػػػػػػػػة قسـباذ أست   حساـ إبراىيـ محمدػ أ.د/ 
 األزىر بنيف ةعجامب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط األمراض المتوطنػػػػػػػػة قسـورئيس اذ أست   محمد حسف النادريػ أ.د/ 
 ماجستير طب األسرة   ايمان طمخان عبد العظيم فرحةـ ط/ 00

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست   اتتغريد محمد فرحػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمساعد باذ أست   نجوي نشأت حجازيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الصحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   صافي ناز السعيد شمبيػ أ.د/ 
 ماجستير السمعيات   ىبو ابراىيم سممانـ ط/ 03

  المجنة :
 المنوفيةطب  بكمية األنؼ واألذف والحنجرة قسـورئيس وحدة السمعيات باذ أست   حساـ سني البياء طمعتػ أ.د/ 
 المنوفيةامعة جالطب  بكمية األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذمساعدالسمعيات بأست   أحمد محمود زيف العابديفػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات األكاديمية الطبية العسكريػػػػػاذ أست   أحمد إيياب فييـ شديدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة الطب  بكمية األنؼ واألذف والحنجرة قسـباذ أست  براىيـ الرشيديعبد المطيؼ إػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ؟؟؟دكتوراه أمراض الباطنة العامة   ىبو كمال عبد الخالق عبد اهللـ ط/ 04
  نة :المج

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية أمراض الباطنة العامة قسـباذ أست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب ال بكمية أمراض الباطنة العامة قسـباذ أست    أحمد محمد زىرافػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية أمراض الباطنة العامة قسـباذ أست   محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية أمراض الباطنة العامة ـقسباذ أست    منتصر محمد زيدػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب الطوارئ   محمود طارق عبد الحميم طوالنـ ط/ 05

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجراحة العام ـقسباذ أست   أيمف أحمد أحمد البتانونيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية الجراحة العامة قسـمساعد باذ أست   محمود جماؿ الديف حجاجد/   ػ 
 قنػػػػاة السويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية طب الطوارئ قسـمساعد باذ أست    أحمد أبو زيدد/   ػ 

 دكتوراه طب األطفال   رضا رزق أبو الغيط غنيمـ ط/ 06
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  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   ليؼ عبد الحكيـ عالـأد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامطب ال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػاؿ قسـورئيس اذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    محمد أحمد رويشود/ أ.ػ 

 دكتوراه طب األطفال   محمود محمد أحمد فوزيـ ط/ 07
  المجنة :

 ػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    ميا عاطؼ توفيؽد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية ػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    فييمة محمد حسافد/ أ.ػ 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراألز جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عمي عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  بسمة عبد اهلل عبد العزيز الدسوقيـ ط/ 08

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعػػػطب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ الشاذليد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية مراض الجمدية والتناسميةاأل قسـباذ أست    محمد أحمد باشاد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عصاـ محمد السيد عقؿد/ أ.ػ 

 مي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد()ع
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   مني طارق محمد الترجمانـ ط/ 09

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ شعيبد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    نشوي نعيـ الفارد/ أ. ػ

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   رانيا عادل ابرىيم عبد الرحمنـ ط/ 32
  لمجنة :ا
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   رانيا أحمد رأفت التطاويد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير جراحة العظام  أحمد محمد مصطفي السيد عمرـ ط/ 32

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية ػػػػػػػاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   ىشاـ محمد الموافيد/ أ.ػ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػورةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـباذ أست   عبد الرحمف أحمد الجناينيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمساعد باذ أست    عمرو عيد درويشد/   ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    والء عادل السيد عبدهـ ط/ 30
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  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس ذ اأست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ شعيبد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أمؿ أحمد العشماويد/ أ.ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   سمر مجدي عبد اليادي حسانـ ط/ 33
  المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػة طب ال بكمية جمدية والتناسميةاألمراض ال قسـورئيس اذ أست   ىشاـ نبيؿ خالد الشاميد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية الجمدية والتناسمية األمراض قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األطفال   ايمان حمدي عبد العزيز ىويديـ ط/ 34
  المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية ػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    فييمة محمد حسافد/ أ.ػ 
 ػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـورئيس اذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
           األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   عمي عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 

                                                                                                                                                                         )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(                                                                                 
 ماجستير طب األطفال    يوستينا اسحق زكيـ ط/ 35

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 االسكندريػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    ىشاـ غزاؿد/ أ.ػ 

 دكتوراه الفسيولوجيا اإلكمينيكية   عاطف ابراىيم سالم اسراءـ ط/ 36
  المجنة :

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست   محمد حنفي أحمد حسفد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست  ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽد/ أ.ػ 
 قناة السويػػػػػػػسجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالفسيولوجي قسـباذ أست   ياسر محمد السيد الوزيرد/ أ.ػ 
           المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػة جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـورئيس اذ أست   جرجس صبري يوسؼ حناد/ أ.ػ 

                                                                                                                                                                         )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(                                                                                 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ايمان محمد عبد المنعم أبو تكيةـ ط/ 37

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية التوليد وأمراض النساء قسـباذ أست   أيمف عبد القادر شبانةد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست   محمد عبد اهلل رزؽد/   ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػاجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية وليد وأمراض النساءالت قسـمساعد باذ أست  عادؿ الشحات السيد الجرجاويد/   ػ 
 المنوفيػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست   ىيثـ أبو عمي حمزةد/   ػ 

 جستير الفسيولوجيا اإلكمينيكيةما   آيو صالح عبد العزيز صالحـ ط/ 38
  المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست  ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمساعد باذ أست   د القطب صالحصفاء محمد/   ػ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية ػػػػػاالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   سيير عبد الحميد صالحد/ أ.ػ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطال بكمية الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست  ناىد صالح الديف محمد محمودد/ أ.ػ 

                                                                                                                                                                         )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    يارا محمود عبد الرازقـ ط/ 39

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    محمد أحمد باشاد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالباثول قسـباذ أست    رحاب منير سمكةد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػجامعػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عبير عبد الحكـ ىديبد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ةماجستير األمراض الجمدية والتناسمي    مصطفي محمد جاللـ ط/ 42

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػجامعػػػة طب ال بكمية األمراض الجمدية والتناسمية ورئيس قسـاذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعػػػة طب ال ةػػبكمي األمراض الجمدية والتناسمية بقسـاذ أست  نانسي وديع ميخائيؿ عبد المسيحد/ أ.ػ 

  550/8/4/1020الموضوع رقم 

طالػػب وطالبػػة  (06لعػػدد ) تســجيل موضــوع الرســالةالموافقػػة عمػػى ػ بشػػأف  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
 دكتوراه طب الطوارئ     آية عمي حسن القاضي ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
 نظاـ تقييـ اإلصابات الراضة في البطف : الصالحية والموثوقية .

 المشرفون : 
 ػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالجراحة العامة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأست   عبد العزيز عباس تعمبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالجراحة العامة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمد أشرؼ عمي بمبعػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػجاماألشعة التشخيصية بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب   وليد عبد الفتاح موسيػ   د/ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية    منن أحمد شوكت صادق جبريل ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

التأثيرات قصيرة المدي لمرض سكري الحمؿ عمي ميكانيكية البطيف األيسر باستخداـ التتبع الرقطي ثنائي األبعاد لمموجات فوؽ 
 الصوتية عمي القمب .

 ن : المشرفو
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػب  قسـاذ بأست   محمد فيمي النعمانيػ أ.د/ 

 ػػػةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػب  قسـمدرس ب   أحمد السيد أحمد سميمافػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    سارة عبد المجيد محمد بركات ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

دور المؤشرات الحيوية لدالالت المناعة الذاتية كمتنبئات لالستجابة لحقف مضادات العامؿ النمو البطاني الوعائي بالجسـ 
 الزجاجي في عالج االرتشاحات السكرية بمقولة العيف .

  المشرفون :
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست  سامح محمد عبد السميع الجوىريػ د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب    نيي خيرت جابرػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب   نيي ربيع محمد بيوميػ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    ىاني عبد المطيف محمد شاىين ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ سمؾ المشيمة وشبكية العيف في أمراض المناعة الذاتية وااللتيابات الجيازية .
 المشرفون : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـاذ بأست   عبمة عبد المنعـ يمانيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست   محمد سامي عبد العزيزػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب   أحمد إسماعيؿ رمضافػ    د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين     محمد خالد محمد الفراش ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

ي دور المؤشرات الحيوية لدالالت االلتيابات كمتنبئات لالستجابة لحقف مضادات العامؿ النمو البطاني الوعائي بالجسـ الزجاج
 في عالج االرتشحات السكرية بمقولة العيف .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست  سامح محمد عبد السميع الجوىريػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجاملطػػػػػب طب وجراحة العيف بكمية ا قسـمدرس ب    نيي خيرت جابرػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب   نيي ربيع محمد بيوميػ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    صفاء فتحي محمد محمد سعد ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 تأثير التياب القزحية المزمف عمي جودة حياة األطفاؿ .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست  سامح محمد عبد السميع الجوىريػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب    نيي خيرت جابرػ د/ 

 المنوفيػػػػػة ةمعػجاػػب الصحة العامة وطب المجتمع بكمية الطػػػ قسـأستاذ مساعدب   شيماء شريؼ سميمافػ د/ 

 ماجستير جراحة العظام   الحسن عبد الباقي أحمد محمد الصغير ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ نتائج التثبيت بالشرائح بتقنية التدخؿ الجراحي المحدود في عالج كسور أسفؿ عظمة القصبة .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػب جراحة  قسـاذ بأست   أحمد فؤاد شمس الديفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست    أحمد إبراىيـ زايدةػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب   أحمد محمد البحيريػ   د/ 

 ستير جراحة العظام ماج    محمود عمي محمد السيد ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بيف مسمار جاما ومسمار إعادة البناء في عالج الكسور الغير مستقرة بيف مدوري عظمة الفخذ .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامكمية الطػػػػػب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ب قسـاذ بأست   أحمد فؤاد شمس الديفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست    أحمد إبراىيـ زايدةػ   د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب   ي صقرسامي عبد اليادػ   د/ 

 
 ماجستير التخاطب    ميا أبو اليزيد الكمشيشي ط/ـــ 9

 :  الرسالة موضوع
 الغير نمطي . 19اللتياب الرئوي كوفيد ػػػػتأثير وظائؼ الصوت والبمع با

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطػػػػػب  قسـاذ بأست   ياسر عبد الوىاب خميؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماض التخاطب بكمية الطػػػػػب أمر اذ مساعد أست   إيماف عزت عبد الواحدػ   د/ 

 لمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض التخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بكمية الطػػػػػب مدرس    حناف أنور الشوربجيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض التخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بكمية الطػػػػػب مدرس    أسماء الدسوقي رشادػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    حمد الشافعيأسامة سعيد أ ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 امكانية وجود خاليا ايجابية بالغسيؿ البروتوني قبؿ وبعد استئصاؿ سرطاف القولوف والمستقيـ .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػب الجراحػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الط قسـاذ بأست  سميماف عبد الرحمف الشخصػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطػػػػػب  قسـاذ بأست    أسماء جابر عبدهػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالجراحة العامة بكمية الطػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست   محمد أشرؼ عمي بمبعػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامالجراحة العامة بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب   محمود مجدي العباسيػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    أحمد السيد رمضان السيد ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 .مقارنة الغيار الغروي والشاش العادي في الغيار بعد عممية إصالح اإلحميؿ السفمي 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالجراحػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػػب  قسـاذ بأست    تامر عمي سمطاف ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاممة بكمية الطػػػػػب الجراحة العا قسـاذ مساعد بأست   محمد عبد الجميؿ البمشيػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ابراىيم أحمد أحمد عبد اهلل السعدني ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

( في مرضي التياب الغدة الدرقية مف نوع  1إؿ أر سي ) 1دراسة في الخمؿ المعرفي والتغيرات الفردية متعددة األشكاؿ في جيف 
 ىاشيموتو في مصر .

 المشرفون : 
 ػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػػب  قسـاذ بأست  مصطفي محمد جاب اهلل النجارػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب   شيماء كماؿ الديف زويفػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  الكيمياء الحيوية الطبية قسـمدرس ب   نيي ربيع محمد بيوميػ   د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   فاطمة عميوة محمد أبو والى ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

 الضعؼ الجنسي لدي النساء المرضي بالتصمب العصبي المتعدد .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   عبد المنعـ شعيب محمدػ أ.د/ 

 فيػػػةالمنو  ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالصحة العامة وطب المجتمع بكمية الطػػػػػب  قسـمدرس ب  نياد بدر عبد العاطي السيدػ   د/ 
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 ماجستير طب األطفال   نيمة مصطفي عبد الوارث ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

 الموجة الثانية لموباء. 19دراسة المؤشرات اإلكمينيكية والمختبرية لمتنبؤ بنتيجة المرض لدي األطفاؿ المصربيف المصابيف بكوفيد 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأست   وفاء مصطفي أبو الفتوحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس ب   نيي محمد عاشور جبريؿػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب   ريياـ صالح الزياتػ   د/ 

 ية والمناعةماجستير الميكروبيولوجيا الطب   مروة السيد الطوخي ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

 والكار بابينيـ في أكثر األمعائيات شيوعا في مستشفيات جامعة المنوفية . دراسة معدؿ انتشار مقاومة الكوليستيف
 المشرفون : 

 نوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالم ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب الطبية الميكروبيولوجيا  قسـ اذ ورئيسأست    أمؿ فتح اهلل مقمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب الطبية ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميكروبيولوجي قسـباذ أست    أحمد بكر محمودػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب الطبية ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميكروبيولوجي قسـباذ أست   سحر عمى محمد عمى ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب الطبية ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميكروبيولوجي قسـب مدرس   رشا جالؿ مصطفيػ   د/ 

 أمراض القمب واألوعية الدمويةماجستير   محمد سالمة محمد عبد المنعم ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

 العالقة بيف الييموجموبيف السكري وتعقيد اصابة الشرياف التاجي بيف مرضي السكري في منتصؼ العمر .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػمجابكمية الطػػػػػب أمراض القمب واألوعية الدموية اذ مساعد أست    أحمد مختار القرشػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطػػػػػب أمراض القمب واألوعية الدموية مدرس بقسـ    ىند محمد عبده الديبػ د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   سممي سامح الشرنوبي ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

 .الرأس والحصؼ الجمدي وعدوي الجمد الفطرية السطحية بيف نزالء دور األيتاـ بمحافظة المنوفية  معدؿ انتشار الجرب وقمؿ
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب مراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـ األأست   ماجدة مصطفي حجاجػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعأست   مد عبد الرسوؿجعفر محػ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال  عمي رمضان عمي المراكبي ط/ـــ 28
 :  الرسالة موضوع

 ي الوالدة .مستويات األلبوميف المعدؿ مف نقص الترويو في النيجاف المحظي لألطفاؿ حديث
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمدرس بقسـ طب األطفػػػػػ    نيي محمد عاشورػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية    سارة محمود الديبػ   د/ 

 ماجستير جراحة المسالك البولية أحمد زكريا عمي ابراىيم الشياوي ط/ـــ 29
 :  الرسالة موضوع

دراسة ومقارنة النتائج لمطرؽ المؤدية الستخراج حصوات الكمي عبر الجمد بواسطة التصوير االشعاعي الفموروسكوبي ثنائي 
 . 32ػػػ 2و 92ػػػ 2المستوي 
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 مشرفون : ال
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ بقسـ جراحة المسالؾ البوليةأست   محمد عبد المنعـ الشاذليػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الطػػػػػب  اذ مساعد بقسـ جراحة المسالؾ البوليةأست   عيد عبد الرسوؿ الشريؼػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ مساعد بقسـ جراحة المسالؾ البوليةأست   محمد سيد أحمد عزيزػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػجامبكمية الطػػػػػب  مدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية   محمد كماؿ محمود عمرػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  السيد عبد العزيز المتولي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

في التياب البريتوف الجرثومي العفوي في المرضي المصرييف المصابيف بتشمع الكبد  17دراسة االداء التشخيصي لالنترليوكيف 
 المرتبط بفيروس سي .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ بقسـ أمراض الباطنة العامةأست   إيياب أحمد عبد العاطيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  نة العامةاذ مساعد بقسـ أمراض الباطأست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ   د/ 

 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجام بمعيد الكبد القومي مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   حناف مسعد إسماعيؿ بديرػ   د/ 

 تشخيصيةماجستير األشعة ال   ايناس حمدي شاىين ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 . النتائج العرضية بالتصوير المقطعي لمصدر لفيروس كورونا لمرضي السرطاف عند المتابعة باألشعة المقطعية
 المشرفون : 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنو  ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػةأست    حاـز حسف عيد ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  مدرس بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػة   طارؽ فوزي عبد الالػ   د/ 

 لجمدية والتناسميةماجستير األمراض ا  ريم عبد اهلل محمود البربري ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

نسبة حدوث تصمب الشراييف تحت السريري في مرضي الصدفية وعالقتو بمؤشرات االلتياب : عامؿ النخر الورمي ، االندوكاف 
 ومؤشر كتمة الجسـ .

 المشرفون : 
 المنوفيػة ةعػػػػػػػػػػػػجامالطػػػػػب  بكمية اذ مساعد بقسـ األمراض الجمدية والتناسميةأست  ىشاـ نبيؿ خالد حسف الشاميػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصيةأست   شيماء عبد الحميد حسنيفػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامب بكمية الطػػػػػ مدرس بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية   شيماء السيد رمضاف جنينةػ د/ 

 ماجستير األمراض النفسية والعصبية   صالح ابراىيم رشوان ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

 فحص اضطرابات األكؿ وصالحيتيا وموثوقيتيا في مصر
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  سـ األمراض النفسية والعصبيةاذ بقأست   لمياء جماؿ الديف الحمراويػ أ.د/ 

 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  اذ بقسـ األمراض النفسية والعصبيةأست   ىبو إبراىيـ العيسويػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  مدرس بقسـ األمراض النفسية والعصبية    أحمد نبيؿ رمضافػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  دينا سامي فارس الدجوي ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 دور السيروتونيف والدوباميف في الصدفية .
 المشرفون : 
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 ػػػػػةػػػػالمنوفيػػ ةعػػجامبكمية الطػػػػػب مراض الجمدية والتناسمية بقسـ األمساعد اذ أست    يؿ خالدىشاـ نبػ أ.د/ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػ ةعػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  الكيمياء الحيوية الطبيةبقسـ مساعد اذ أست   أشرؼ عبد الرؤوؼ داودػ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   دعاء محمود نبيو ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع
 . ممارسات الصحة النسائية والعوامؿ المرتبطة بيا وعالقتيا مع األعراض الفرجيةانتشار 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب مراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـ األأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  الفت صالح يوسف النمر ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 ومستوى فيتاميف )د( فى مرضى التياب الجمد الدىني . CYP2R1تقييـ تعدد الشكؿ الجيني لجيف 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب مراض الجمدية والتناسمية األ اذ بقسـأست   محمد عبد المنعـ شعيبػ أ.د/ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةػػػعجامبكمية الطػػػػػب مراض الجمدية والتناسمية األقسـ ورئيس اذأست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػب  مساعد قسـ الكيمياء الحيوية الطبيةاذأست   إيماف مسعود عبد الجيدػ د/ 

  820/8/4/1020الموضوع رقم 

لكل مـن  الموافقة عمى اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح الدرجة ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 و التالي :عمى النح

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة المسالؾ البولية دكتوراه محمد إبراىيـ أبو زيدط/  2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة المسالؾ البولية دكتوراه خالد محمد مجدي زيف العابديفط/  0
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التوليد وأمراض النساء دكتوراه أماني السيد أحمد عوضط/  3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه ىبو جماؿ شريؼط/  4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة األنؼ واألذف والحنجرة دكتوراه رشا فيصؿ عبد العميـ أبو الدىبط/  5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب األطفاؿ دكتوراه بدير غازي أبو العطاىبو ط/  6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب وجراحة العيف دكتوراه خالد لطفي متوليط/  7
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير والء الشناوي إبراىيـ حسفط/  8
 امتياز تناسميةاألمراض الجمدية وال ماجستير محمد ىشاـ أحمد غنيـط/  9
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير والء وجيو أحمد فايدط/  22
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير مي محمد غازي الخوليط/  22
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير أيو أحمد محمد عبد المنعـط/  20
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية تيرماجس سمارة محمد عزوز مسعدط/  23
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير نانسي محمد غايزط/  24
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير مني ياقوت عبد الشييدط/  25
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير أحمد السيد محمد حسيفط/  26
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير محمود لبيب شحاتوط/  27
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير أحالـ ربيع حسيف محمدط/  28
 //جيد طب األسرة ماجستير مروة إبراىيـ عمي زايدط/  29
 جيد// طب األسرة ماجستير نياؿ سرور عبد الفضيؿط/  02
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ األشعة التشخيصية ماجستير محمد عبد الجواد السيسيط/  02
 مقبوؿ الجراحة العامة ماجستير محمود محمد القطب البالسي/ ط 00
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير مني ياقوت عبد الشييدط/  03
 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير حسف إبراىيـ صابر الحوط/  04
 جيد// الجراحة العامة ماجستير أحمد عبد المنعـ أحمد فوزيط/  05
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير طارؽ مسعد زيدافط/  06
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير مجدي محي الديف يوسؼ ناجيط/  07
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير محمد ممدوح محمد عفيفيط/  08
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير محمد سامي عمي سيد أحمدط/  09
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير بساـ محمود ممتازط/  32
 جيد جدا جراحة المسالؾ البولية ماجستير محمد عادؿ أبو زيد ط/ 32
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير مينا ثروت انطنيوسط/  30
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير محمود أبو الخير عبد المقصودط/  33
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير ىالة شاكر عمي داودط/  34
 جدا جيد التوليد وأمراض النساء ماجستير إبراىيـ الشيمي اسراء محمدط/  35
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ىند طمعت سالمةط/  36
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير منو اهلل عاطؼ محمد شبانوط/  37
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير محمد فكري محمد عطا اهللط/  38
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير طفي مجدي الشابوريمصط/  39
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة ماجستير محمد عيد سالـط/  42
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير محمد مختار الغمراويط/  42
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة ماجستير أسماء محمد الدرديري محمدط/  40
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير جدي سعد زيدمي مط/  43
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير والء عبد العاؿ السيد الشعراويط/  44
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة ماجستير عبد اهلل حسف محمد عراقيبط/  45
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ىند سمير محمد شعبافط/  46
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة ماجستير نيي إسماعيؿ عوض الموافي ط/ 47
 جيد// الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير أحمد اليامي عبد المنعـط/  48
 جيد// جراحة العظاـ دبمـو ايياب رجب عبد الحكيـ نعيـط/  49
 جيد// السمعيات دبمـو بسمة محسوب النبي عبد المحسفط/  52
 جيد// طب وجراحة العيف دبمـو محمود فوزي أحـ سالـىدير ط/  52
 جيد// طب وجراحة العيف دبمـو ىايدي أحـ محمد أبو النورط/  50
 جيد جدا طب وجراحة العيف دبمـو محمد شاكر السعيد أحمج حطبوط/  53
 جيد// طب األطفاؿ دبمـو أحمد محمد عبد الغني غزالوط/  54

 القــــرار :

 رفع لمجامعة .الموافقة .. وي
  810/8/4/1020الموضوع رقم 

 لكل من  قيدنقل الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
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 مف كمية طب الزقازيؽ إلى كمية طب المنوفيةماجستير أمراض الباطنة العامة    عالء محمد محروس الدىراوي /طـــ 2
 اجستير أمراض الباطنة العامة   مف كمية طب القاىرة إلى كمية طب المنوفيةم   ــ ط/ غادة اسماعيل خميل0
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  800/8/4/1020الموضوع رقم 

 لدرجـة الـدبموم فـي المقيدة/ سارة جمال أحمد عبد الخالق الطالبةاعفاء  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
مــن  بعػػض المقػػررات السػػابؽ دراسػػتيا فػػي دبمػػـو األمػػراض الجمديػػة والتناسػػميةاألمــراض الجمديــة والتناســمية مــن حضــور امتحــان 

جامعة طنطا عمي أن تتحمل حضور وامتحان الجزء األول مقـرر المغـة اإلنجميزيـة وكـذلك امتحـان الجـزء الثـاني مقـررات الجـزء 
 والمقرر االختياري . الثاني الجمدية والتناسمية ومقرر ليزر

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  085/8/4/1020الموضوع رقم 

عمـارة  دعاء حمـدي عبـد العظـيمالطالبة/  تصويب نتيجة عمى الموافقة مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
 069/352حيػث كانػت درجاتيػا فػي التيػـر األوؿ  أمػاف المػريضتخصص جودة الرعايػة الصػحية وسػالمة و فى الدبمومة المينية 
وبعػد مراجعػة 5/152ر  97ودرجػة المشػروع 789ومجمػوع التحريػري  088/422والتيػـر الثالػث  030/052ودرجة التيـر الثاني 

ليصػػػبح  5/152 ر 145الكنتػػروؿ ورد إليػػػو مػػػف القسػػـ درجػػػة الميػػػاـ والتكػػاليؼ والتػػػي لػػػـ تػػرد أثنػػػاء مػػػنح الدرجػػة وكانػػػت الدرجػػػة 
  .%  بتقدير جيد جدا لتصبح الطالبة ناجحة وتمنح الدرجة  79ر38بنسبة مئوية  1230/1322المجموع النيائي 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  408/8/4/1020الموضوع رقم 

 : منح كل منالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 عمى النحو التالي : 0202الدبمومة المينية تخصص السموم والكيمياء الطبية الشرعية دور أكتوبر  ػػػ 1 

 ممتاز سالوناز محمد خميس محمد القباريػػػ ط/ 0 ممتاز      ػػػ ط/ روضة سعد إبراىيـ ذكر اهلل1
 ممتاز وح مصطفي عيسيػػػ ط/ميادة مصمح أبو الفت4  ممتاز  ػػػ ط/آالء سمير زكي إبراىيـ الجمؿ3
 ممتاز  ػػػ ط/ إسراء ماىر عمى سميماف خميؿ6  ممتاز  ػػػ ط/شيماء عمى سعد عثماف عبد اهلل5
 ممتاز   ػػػ ط/ محمد أحمد عمى عمارة8  ممتاز  ػػػ ط/ مراـ محمد محمد سراج الديف7
 جيد جدا  محمد سراج الديف ػػػ ط/ منى محمد12  جيد جدا ػػػ ط/ نسيبة فوزي عبد الرحيـ عبد العزيز قاسـ9

 جيد// ػػػ ط/ بسمة أحمد صالح محمد أبو الخير11
 :عمى النحو التالي  0202 أكتوبردور  المينية تخصص فحص مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة ةدبمومال ػػػ 0

 ممتاز   ػػػ ط/ عمرو سعيد محمد العبد0  ممتاز  رضوي طارؽ محمد نور الديف ػػػ ط/1
 ممتاز  ػػػ ط/ الصافي السيد عباس حسيف4  ممتاز   ط/ منة اهلل سالـ أحمد سالـػػػ 3
 ممتاز  ػػػ ط/ نقاوة حمداف يوسؼ عبد الفتاح6  ممتاز  ػػػ ط/ باسـ فتحي إبراىيـ محمد جاد5
 ممتاز  ػػػ ط/ محمود فتحي أحمد سعد القصيري8  ممتاز  ػػػ ط/ محمد رفعت البنداري شعمو7
 ممتاز  ػػػ ط/ أسماء ممدوح سعد محمد12  ممتاز عبد الشكور عطية اهلل مصطفيػػػ ط/ ياسر 9

 جيد جدا  عبد اهلل فرحات عمى عمى بط ػػػ ط/10  ممتاز ػػػ ط/ عماد الديف عبد الحميد عبد السميع11
 
 
 

 ما يستجد من أعمال : ثامنا:
  008/8/4/1020الموضوع رقم 
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إعػارة عػاـ  بالكميػةالباثولوجيػا بقسػـ  األسػتاذفي منح أ.د/ عماد عبد العزيز السيد رخـا  النظرػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 02/0/0201اعتبارا مف لمعمؿ بإنجمترا استثنائي )العاـ الحادي عشر( 

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعةمف حيث يتـ استثنائو أـ ال طبقا لموائح والقوانيف 
  080/8/4/1020الموضوع رقم 

 0202أكتــوبر  لــدورة القيــد الطــالب المتقــدمينقبــول الموافقــة عمــى  ػػػ بشػػأفأ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث  مــذكرة
 .0202/0201تخصصات مختمفة لمعاـ الجامعي دكتوراه ( ــــ ماجستير ــــ دبموم )

 القــــرار :

 ويرفع إلى الجامعة ... : .عمى النحو التاليالموافقة عمى قبول قيد الطالب المتقدمين 
 أوال: درجة الدبموم :

 : جراحة العظامـ 2
 جياد أسامو محمد الحسينيػػػ ط/     بيشوي ناجح حممي مقارػػػ ط/ 

 :أمراض القمب واألوعية الدموية ـ 0
 أسامو سعيد إبراىيـ أبو اليازيد ػػػ ط/   أحمد عبد القوي السيد أبو ريو ػػػ ط/

 :ة الباثولوجيا اإلكمينيكيـ 3
 حساـ الديف سعد صبحي خميؿ ػػػ ط/

 :األمراض الصدرية والتدرن ـ 4
 شيريف عادؿ إبراىيـ حسفػػػ ط/ 

  :األمراض العصبية والطب النفسي ـ 5
 سير أحمد محمد حربي ػػػ ط/    يسرا عمي رحيـ الغمباف ػػػ ط/
 محمود حسني محمود راشد ػػػ ط/    طارؽ محمد السيد رسالف ػػػ ط/
 مني محروس عامر حسف ػػػ ط/

 : طب وجراحة العينـ 6
 ػػػ ط/ حساـ عادؿ فيمي يسف    غادة محمود محـر محمد ػػػ ط/

 ػػػ ط/ محمد أميف حسف رخا    ػػػ ط/ خالد عبد الحكيـ عبد الباقي
 ػػػ ط/ مني عادؿ أبو الفتح الغزالي

 :التوليد وأمراض النساء ـ 7
 ط/ شيماء حسف محمد أبو شنبػػػ    ػػػ ط/ آيو معوض محمد سيد أحمد

 ػػػ ط/ نيي عزت محمد حسيف    ػػػ ط/ ىبو اباىيـ الحظ محمدي
 ػػػ ط/ مناؿ مصطفي محمد بيومي    ػػػ ط/ إيماف أسامو عبد القوي

 عصاـ حسف عمي سيدػػػ ط/      ديانا نجدي توفيؽػػػ ط/ 
 مروة صالح محمد أحمدػػػ ط/      ايريف فكتر نجيبػػػ ط/ 
 فاطمة حممي عبد الرحمفػػػ ط/    نمرفاف مصطفي عبد اهلل فرج ػػػ ط/
 رأفت محمد جاد محمد العزونيػػػ ط/    يسري محمد محمد سيد أحمدػػػ ط/ 
 ميشيؿ فميب متيػػػ ط/     السيد حامد مصطفيػػػ ط/ 

 
 :أمراض الباطنة العامة ـ 8

 أبو صالحمصطفي أحمد محمود ػػػ ط/     ىاجر مجدي حسيف بيموؿػػػ ط/ 
 عمر سعيد أحمد الزىيريػػػ ط/    فؤاد محمود فؤاد عبد الناصرػػػ ط/ 
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 شنودة شوكت عالء الديف شاكرػػػ ط/     محمد خطيب عمر محمدػػػ ط/ 
 عبد الفتاح محمد مبروؾػػػ ط/     نادر فوزي فيمي نخمةػػػ ط/ 

 :الجراحة العامة ـ 9
 اسالـ عاطؼ أحمد قطب/ ػػػ ط   أحمد حسف محمدي عبد العزيزػػػ ط/ 
 فتحي شعباف محمد شعبافػػػ ط/    ىدي جماؿ صالح فؤاد سميـػػػ ط/ 

 :األمراض الجمدية والتناسمية ـ 22
 سحر عبد العاؿ الداخمي راشد ػػػ ط/    سارة جماؿ عبد القوى طايؿ ػػػ ط/
 يمةحناف شوقى محمد أبو عج ػػػ ط/   االء عبد اليادي السيد عبد اليادي ػػػ ط/
 حناف إسماعيؿ محمد إسماعيؿ ػػػ ط/   دعاء عصمت عبد العظيـ سالمةػػػ ط/
 ريـ سعد محمد أحمد المال ػػػ ط/    مورا جرجس عزمي جرجس ػػػ ط/
 فاتف فتح اهلل ىالؿ الطحاف ػػػ ط/   عمر درويش محمد مصطفى ػػػ ط/
 ؼ الجماؿأميرة الميدي عبد النص ػػػ ط/    داليا محمود حافظ محمد ػػػ ط/
 إيماف أحمد سعد عبده خمؼ ػػػ ط/    ىبة سالـ عبد العاطى عمي ػػػ ط/
 نورا لمـو عبد الحميـ حمودة العيسوى ػػػ ط/    ريياـ حسف حسف السبكى ػػػ ط/
 مريـ سعيد يوسؼ جاد الرب ػػػ ط/  أية اهلل عبد الوارث محمد عبد الوارث ػػػ ط/
 انجى حمدى عبد المطيؼ إسماعيؿ ػػػ ط/   أسماء مؤمف محمد أحمد قريش ػػػ ط/
 سارة سمير عياد عازر ػػػ ط/    سارة جماؿ السيد مجاىد ػػػ ط/
 سارة سميماف أبو السعود سميماف ػػػ ط/    عزة جماؿ أحمد بدر ػػػ ط/
 محمود واصؼ عبد الصمد يوسؼ ػػػ ط/    عالء شكرى محمود مسمـ ػػػ ط/
 مادونا يسري عازر ػػػ ط/    أميرة توفيؽ نصر محمد ػػػ ط/
 مى طارؽ عبد الحى حجازى ػػػ ط/     رانا ىانى سمير الصواؼ ػػػ ط/ 

   أسراء ىاشـ محمد مبروؾػػػ ط/    ػػػ ط/ دينا محمد محمود سالـ غنيـ  
 مونيكا عاطؼ سعيد ميخائيؿ ػػػ ط/    عبد الرحمف عبد الفتاح كريـ يوسؼػػػ ط/ 
  مارياف عادؿ يوسؼ حناػػػ ط/      يوبماريانا مدحت عزيز أ ػػػ ط/
  منى أحمد محمد عمى عريافػػػ ط/     ريـ ماىر محمد السيد إبراىيـػػػ ط/ 
  ميرنا يوحنا قصير بدارػػػ ط/     سموى الفتى نجاتى سرجيوسػػػ ط/ 
 : الماجستير: درجة ثانيا

 :جراحة العظام ـ 2
 سني حسنيف سعدمحمد حػػػ ط/     رفعت حسني محمد رفعتػػػ ط/ 
     أسامة إبراىيـ أحمد إبراىيـػػػ ط/     سف حامد الداليمحمد حػػػ ط/ 
 أيمف أحمد عمي نور الديفػػػ ط/     أحمد عفيفي خميؿ الزعفرانيػػػ ط/ 

 :أمراض القمب واألوعية الدموية ـ 0
 أحمد أبو المجد مصيمحي عبد ربوػػػ ط/     محمد حمدي سعيد رجبػػػ ط/ 
 حساـ عبد الكريـ اسماعيؿ محمد مجرػػػ ط/    محمد محمد وحيد الديف الدالي ػػػ ط/
 عالء الديف عادؿ كماؿ محمدػػػ ط/     حساـ السيد مصطفي حمادػػػ ط/ 
 أحمد محمد عمي أحمدػػػ ط/    محمود سمماف محمود عبد الغنيػػػ ط/ 
 محمد جماؿ محمد عيادػػػ ط/     ممدوح حامد حامد يوسؼػػػ ط/ 
 كيرلس صبحي بساده يوسؼػػػ ط/    شيماء منشاوي جمعة بيوميػػػ ط/ 
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 ماريا سامي فخريػػػ ط/     أحمد يوسؼ محمد يوسؼػػػ ط/ 
 محمد أحمد محمود طمعتػػػ ط/     نشوة عمرو محمد عميػػػ ط/ 

 :طب المناطق الحارة ـ 3
 المحمح ىبو محمود عبد المغنيػػػ ط/     أحمد محمد حماد الغنيميػػػ ط/ 

 :الصحة العامة ـ 4
 انغاـ سميماف عبد الخالؽػػػ ط/ 

 :طب الصناعات ـ 5
 خمود عادؿ عبد المقصودػػػ ط/ 

 :الفسيولوجيا اإلكمينيكية ـ 6
 دينا قتحي سميماف قاسـػػػ ط/     اسالـ محمد السيد سميمافػػػ ط/ 
 شيماء طو عبد الحكيـ عمارهػػػ ط/ 

 :طب األسرة ـ 7
 اسالـ فاضؿ عبد المطيؼػػػ ط/     يؼ عبد الحميدعال شر ػػػ ط/ 
 وسيـ مجدي فاروؽ ناشدػػػ ط/ 

 :الباثولوجيا اإلكمينيكية ـ 8
 سارة مجدي محمد الفيشاويػػػ ط/    أميرة أحمد عبد العزيز أبو العالػػػ ط/ 

 :الفارماكولوجيا اإلكمينيكية ـ 9
 سعد مصطفيايو مصطفي ػػػ ط/     داليا جماؿ فؤاد السيدػػػ ط/ 
 منار إبراىيـ مصطفي مخيمرػػػ ط/ 

 :الكيمياء الحيوية ـ 22
 تسنيـ جماؿ عبده أحمدػػ ط/     نورىاف محمد أحمد خالدػػػ ط/ 

 :الطفيميات ـ 22
 االء محمد رمضاف خميؿػػػ ط/ 

 :األمراض الصدرية والتدرن ـ 20
 طيرىند فتحي أحمد أبو ػػػ ط/     معاز محمود محمد السبكيػػػ ط/ 

 :األمراض العصبية والطب النفسي ـ 23
 أماني الدسوقي محمد عطوةػػػ ط/     أمؿ محمد عبد اهلل شعيبػػػ ط/ 
 ناىد أحمد محمد شعالفػػػ ط/ 

 :عالج األورام والطب النووي ـ 24
 دينا عبد المنعـ عبد المنعـ شعيبػػػ ط/     محمد فرج محمد فرجػػػ ط/ 
 المجيد رغدة حمدتو محمد عبدػػػ ط/ 

 :طب وجراحة العين ـ 25
 أيمف عبد اليادي عمي ميديػػػ ط/     مي نصر محمد القماريػػػ ط/ 
 نوراف نبيؿ عبد الفتاح عمارهػػػ ط/    أحمد سامي عبد الجواد متوليػػػ ط/ 
 ياسميف أشرؼ محمد الشناويػػػ ط/     كرستينا سمير عبد الممؾػػػ ط/ 
 محمد خالد محمد أبو النورػػػ ط/   بد المطيؼعمي عبد المطيؼ يسري عػػػ ط/ 

 :طب الحاالت الحرجة ـ 26
 محمود عبد الحميد السيد محمد عمريوػػػ ط/    عمرو رمضاف عباس الطنبشاويػػػ ط/ 
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 أحمد محمد فريد محمد اسماعيؿػػػ ط/    بسمو محمد أبو العباس حمد خميفةػػػ ط/ 
 نورىاف عصاـ أحمد القصبيػػػ ط/ 

 :خدير والعناية المركزة التـ 27
 محمد عماد عبد الرحمف بسيونيػػػ ط/    أحمد عبد الحؽ عبد العزيز شمبيػػػ ط/ 
 سندس مختار السيد نصارػػػ ط/    نياؿ لصفتي فوزي الصفتي الشيخػػػ ط/ 
 دينا أحمد محمد الفواؿػػػ ط/    دينا محمد السيد أحمد شرؼػػػ ط/ 
 تقي عادؿ محمد سعيد يوسؼػػػ ط/     يايناس نبيؿ صالح الحنفػػػ ط/ 
 دعاء حافظ إبراىيـ يوسؼػػػ ط/ 

 :األشعة التشخيصية ـ 28
 اسراء محمد سعيد عبد الواحدػػػ ط/     ايو محمد حسف المغربيػػػ ط/ 
 صراباموف صبحي غالي عوضػػػ ط/      محمد رشاد زالبيةػػػ ط/ 
 سيد محمد عبد الحميداسراء الػػػ ط/     سممي أكـر حسف عطيةػػػ ط/ 
 شيماء محمود عبد الحميـػػػ ط/     أحمد إبراىيـ أحمد المظاليػػػ ط/ 
 أحمد حمدي عبد العزيز عبد القادرػػػ ط/    اسالـ فوزي أحمد المحروقيػػػ ط/ 

 :العموم الطبية األساسية )الباثولوجيا( ـ 29
 جميؿ عمي شمبي منو اهللػػػ ط/    دينا السباعي حافظ السباعي جزرػػػ ط/ 
 رقيو عادؿ محمود عز الديف صقرػػػ ط/    آيات شوقي سيد أحمد أبو ىولوػػػ ط/ 
 ىناء محمد عبد الوارث طمبو اسماعيؿػػػ ط/ 

 :التوليد وأمراض النساء ـ 02
 محمد جماؿ عمي محمدػػػ ط/    دعاء ماىر عبد الرؤوؼ أحمدػػػ ط/ 
 خميؿ فتحي محمدي إبراىيـػ ط/ ػػ   فاطمة السيد ذكي كريـ الديفػػػ ط/ 
 مني صالح عبد الحميـ محمودػػػ ط/     مي مبروؾ عمي بركاتػػػ ط/ 
 مني محمد عبد الحميـ إبراىيـػػػ ط/     عمرو شوقي إبراىيـ األشقرػػػ ط/ 
 ىالو عاطؼ مرسي قطبػػػ ط/     كيرلس أسامو ىنري سولايرػػػ ط/ 

 : طب األطفالـ 02
 شادي محمد يسري رجبػػػ ط/     ؤاد الحاموليسارة صبري فػػػ ط/ 
 ناديف خيري محمد محمد جاب اهللػػػ ط/     مصطفي محمد كماؿ أحمدػػػ ط/ 
 ىدير حسف حافظ جبريؿػػػ ط/     ىدير أسامو منير محمودػػػ ط/ 
 سارة السيد إبراىيـ عطوةػػػ ط/     عمي محمد فرج شعبافػػػ ط/ 
 شيماء فؤاد محمود عبد اهللػػػ ط/    الفشاوي أحمد عبد المنعـ محمدػػػ ط/ 
 رنا مرسي أحمد مرسيػػػ ط/     خالد حسني حسيف محمدػػػ ط/ 
 عبد الفتاح حماده عبد الفتاحػػػ ط/    السيد محمد السيدد محمد خميؿػػػ ط/ 
 ايماف عبد المجيد بخيتػػػ ط/     بسنت محمد كماؿ طمبوػػػ ط/ 
 مينا مجدي لبيب سمعافػػػ ط/    مصطفيأحمد محمد اسماعيؿ ػػػ ط/ 
 دينا السيد أحمد صالحػػػ ط/     أحمد مصطفي شياب أحمدػػػ ط/ 
 مي أحمد مسعود مندورػػػ ط/ 

 :أمراض الباطنة العامة ـ 00
 أحمد مسعد حسف بديرةػػػ ط/     غادة سعيد مسعود ناجيػػػ ط/ 
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 صر عمي السيد جويميعمي نػػػ ط/    باكيناـ حساـ الديف سعيد قطبػػػ ط/ 
 أحمد محمد مختار يحييػػػ ط/    سارة جماؿ أميف عبده المميجيػػػ ط/ 
 محمد فتحي رجب محمدػػػ ط/     عمي محمد عبد الوىابػػػ ط/ 
 والء أحمد عبد الستار حشيشػػػ ط/     ىند سعيد موسي محمدػػػ ط/ 
 أبو زيد الحناويايو إبراىيـ ػػػ ط/     الياـ محمد جودة عبد اهللػػػ ط/ 
 رضوي رفعت نوبي إبراىيـػػ ط/     جماؿ نجاح السيد الرشيديػػػ ط/ 
 منار مجدي أحمد سالمةػػػ ط/     أيو سميماف محمد عيدػػػ ط/ 
 غادة أحمد عبد الفتاح شاىيفػػػ ط/    أحمد ماجد عبد السالـ عميػػػ ط/ 
 د العزيز كسابأحمد محمد عبػػػ ط/     فاطمة صالح عبده السيدػػػ ط/ 
 محمد إبراىيـ عبد اليادي السيدػػػ ط/     أميمو بدوي رشاد بدويػػػ ط/ 
 ىبو جمعة عبد العزيزػػػ ط/     محمد محمد صالح محمدػػػ ط/ 
 عمرو حسيف أحمد زكي مرسيػػػ ط/    والء محمد عمي عمي عيسيػػػ ط/ 
 ف أحمد عبد الوىاب مالؾالحسيػػػ ط/    محمود أميف عبد السميع عبد المالؾػػػ ط/ 
 حاـز محمود فضالي عبد الحميدػػػ ط/     بسنت سامي حامد حافظػػػ ط/ 
 مصطفي نبيؿ محمد درويشػػػ ط/    سارة طارؽ عبد العظيـ محمدػػػ ط/ 

 : التشريحـ 03
 شروؽ مصطفي عمي عبد العاطيػػػ ط/     مي حسف إبراىيـ عطيةػػػ ط/ 
 االء السيد محمد عيسيػػػ ط/ 

 :الجراحة العامة ـ 04
 عبد اهلل مصطفي عبد اهلل أبو السعودػػػ ط/    عبد اهلل محمد عبد اهلل أبو حجازيػػػ ط/ 
 بوال ناجي كامؿ ميخائيؿػػػ ط/    أحمد نادي شبؿ عبد الحميد الفقيػػػ ط/ 
 أحمد عاطؼ الغزاويػػػ ط/    أحمد عزت عبد الفتاح كميمةػػػ ط/ 
 معتز محمود معوض المعناويػػػ ط/    د الغنيمصطفي صفوت عبػػػ ط/ 
 محمد حسف رمضاف الجيارػػػ ط/    نصارعمرو ياسر سعيد فييـ ػػػ ط/ 
 اسالـ عماد عبده عبد الحميد ػػػ ط/     محمود محمد عبد المحسفػػػ ط/ 
 محمد صالح عبد الرحمف الفقيػػػ ط/    أحمد محمد السيد سعد منجودػػػ ط/ 
 محمد جاد محمد عميػػػ ط/ 

 : طب الطوارئـ 05
 أحمد رجب عبده سميموػػػ ط/    أحمد محمود عبد العميـ فايدػػػ ط/ 
 محمود سامي مصطفي أبو غزالوػػػ ط/     كريـ السعيد رضواف الشيفػػػ ط/ 
 أحمد رمزي بخاطرىا سيد أحمدػػػ ط/    اسراء جمعة عبد العميـ السيدػػػ ط/ 

 :)اليستولوجي( العموم الطبية األساسية ـ 06
 ػػػ ط/ شروؽ عبد المنعـ عبد النبي فرج   ػػػ ط/ نوره ممدوح أحمد عمى خواحة

 : االميكروبيولوجيـ 07 
 ػػػ ط/ ىبو ماجد عبد الظاىر معاز    ػػػ ط/ اية السيد عبد العاؿ خميؿ

 أسراء محمود غريب محمد ػػػ ط/   ػػػ ط/ ريـ عاطؼ عبد السميع أبو غالية
 : ض الجمدية والتناسميةاألمراـ 08 

 ػػػ ط/ أسراء عبد المقصود حسف القاضي    ػػػ ط/ أسماء فيمي إبراىيـ 
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 ػػػ ط/ جياد عبد الرحيـ عبد النبي عبد الرحيـ  ػػػ ط/ أماني أشرؼ فرحات مصطفى المحراث
 ػػػ ط/ اية الرحمف نادر محمد مصطفى   ػػػ ط/عالء محمد توفيؽ عبد المطمب

 ػػػ ط/ رباب الرفاعي عمى أبو االغا    محمد أحمد راشد ػػػ ط/ ريـ زاىد
 منى عبد الفتاح جماؿ الديف عبد الفتاح ػػػ ط/   ػػػ ط/ عبير فايز عبد الباسط سالماف

 راضية أحمد عبد المطيؼ سيد ػػػ ط/   سارة السيد عبد الكريـ حبيب ػػػ ط/
 عبد الخالؽ النورىدينا عبد الغني  ػػػ ط/    اية مصطفى عمى الجماؿ ػػػ ط/
 : الدكتوراه: درجة ثالثا

 :جراحة العظام ـ 2
 عمرو محمد أحمد عبد الستار عبد الباقيػػػ ط/    ايياب لطفي عبد الستار عبد ربوػػػ ط/ 

 :أمراض القمب واألوعية الدموية ـ 0
 محمود جماؿ عبد الخالؽ الخوليػػػ ط/    أحمد عبد الفتاح السيد محمدػػػ ط/ 
 طارؽ حنفي محمود ميديػػػ ط/    ىيثـ محمد عمر عمي األحوؿػػػ ط/ 
 ػػػ ط/ أحمد محمد عبد العزيز مخموؼ   يحيي حافظ عبد الرازؽ خالدأحمد ػػػ ط/ 

 ػػػ ط/ ضياء حمدي عبد رب الرسوؿ البسطويسي   ػػػ ط/ حسني حسني السيد السيد عرفة
 د طارؽ أحمد عبد السالـػػػ ط/ أحم   ػػػ ط/ عمرو يسري عبد الجواد محمد أماـ

 ػػػ ط/ والء إبراىيـ جماؿ الديف عمي حسف   ػػػ ط/ أحمد محمد جالؿ سند عطية
 :طب المناطق الحارة ـ 3

 ػػػ ط/ بسمو محي رجب عيسي   ػػػ ط/ مي كماؿ عبد الخالؽ عبد اهلل
 :الفسيولوجي ـ 4

 دةأيو الدسوقي محمد أبو سعيػػػ ط/     أمؿ جماؿ موسي يونسػػػ ط/ 
 لمياء محمود غريب محمد القصيرػػػ ط/ 

 :الباثولوجيا اإلكمينيكية ـ 5
 خديجة أحمد رفعت أحمد السيدػػػ ط/ 

 :الفارماكولوجيا اإلكمينيكية ـ 6
 محمود عبد الرحيـ فتحيػػػ ط/    سماح محمد عبد السالـ ودفػػػ ط/ 

 :األمراض الصدرية والتدرن ـ 7
 جمؿحناف عبد العزيز موسي الػػػ ط/ 

 :األمراض العصبية ـ 8
 أحمد رمضاف محمد راضيػػػ ط/ 

 :األمراض النفسية ـ 9
 شيريف محمد أحمد إبراىيـ ػػػ ط/     محمد شحاتو محمد عطيةػػػ ط/ 

 :عالج األورام والطب النووي ـ 22
 محمد أحمد فتحي شمبيػػػ ط/     داليا كامؿ إسماعيؿ حرحشػػػ ط/ 
 صؼ أحمد مناداليا أحمد عبد المنػػػ ط/ 

 
 :طب وجراحة العين ـ 22

 ايماف حمدي محمد الميدي أحمد اماـ حربػػػ ط/    اية السيد عبد الخالؽ العبساويػػػ ط/ 
 ديفيد فيمي عطيةػػػ ط/    مروة أحمد محمود أحمد قدحػػػ ط/ 



  22/4/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية اع محضر اجتم

 

46 

 
 

 أحمد طارؽ أبو بكر يسفػػػ ط/ 
 : التخدير والعناية المركزةـ 20

 أماني أحمد محمد إسماعيؿ زايدػػػ ط/     الخوليسمر عادؿ عيسي ػػػ ط/ 
 رحاب نبيؿ عبد الصمد عبد الصمدػػػ ط/     محمود محمد محمود المنيرػػػ ط/ 

 :الحاالت الحرجة ـ 23
 شيماء سامي عمي عمارةػػػ ط/ 

 :األشعة التشخيصية ـ 24
 أيو خيرت عمي مصطفيػػػ ط/ 

 :الباثولوجي ـ 25
 منار يوسؼ شوقي يوسؼ سمارةػػػ ط/     جعفراويجياد رأفت أميف الػػػ ط/ 

 :التوليد وأمراض النساء ـ 26
 نيي مختار طاىر حسانيفػػػ ط/     تامر يوسؼ نصر عطيةػػػ ط/ 
 محمد حسف محمد سميمافػػػ ط/    شيماء عبد الرحمف المحمدي محمدػػػ ط/ 
 عمر أحمد السيد سعدػػػ ط/ 

 :طب األطفال ـ 27
 ناصر حامد بحبح حامد محمدػػػ ط/ 

 :جراحة القمب والصدر ـ 28
 أحمد عمي محمد أبو زيدػػػ ط/ 

 :جراحة التجميل والحروقـ 29
 أحمد محمد فوزي إبراىيـ السودهػػػ ط/    محمد صالح محمد أبو اليديػػػ ط/ 
 محمد عمي أحمد زعرورػػػ ط/     أحمد شاـ مرسي طنطاويػػػ ط/ 
 حساـ محمد أحمد العتريس بديرػػػ ط/    الباقي عبد الرحمف حسف اماـ عبدػػػ ط/ 
 محمد أميف عبد المعبود زغموؿػػػ ط/    سيؼ الديف فؤاد محمد غريبػػػ ط/ 

 :أمراض الباطنة العامة ـ 02
 ميا محمود صبري عفيفيػػػ ط/    محمد عمي إبراىيـ محمد السيد سعدػػػ ط/ 
 المنعـ سعيد أحمد محمد عبػػػ ط/     محمد سامي كامؿ الجنديػػػ ط/ 
 يس فتحي حسف حسفػػػ ط/     منار عمي حسيب طاحوفػػػ ط/ 
 محمد محمود أحمد بنداري الشتيحيػػػ ط/    ىياـ كماؿ عبد العظيـ الفقيػػػ ط/ 
 سامح سراج يوسؼ عيادػػػ ط/    أحمد محمد محمد محمد غازيػػػ ط/ 
 محمد جماؿ مصطفي محمد حبشػػػ ط/ 

 :التشريح ـ 02
 غادة حامد حسف رميحػػػ ط/     فاطمة محمد إبراىيـ شبانةط/ ػػػ 

 فاطمة فوزي السيد نداػػػ ط/ 
 :الطفيمياتـ 00

 محمد السيد عبد السميع كشؾػػػ ط/     ىبو صبري مكاوي شعبافػػػ ط/ 
 :الجراحة العامةـ 03

 عرفة أحمد سمير عبد العظيـ حسفػػػ ط/   مجدي مصطفي عبد الحميـ عمي الدىمةػػػ ط/ 
 عبد الرحمف حسف مصيمحي السيد أحمدػػػ ط/   أحمد محمود أبو اليزيد عبد الحميد خطابػػػ ط/ 
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 :طب الطوارئـ 04
 رانيا صالح السيد النحاسػػػ ط/     سياـ فتحي عطية داوودػػػ ط/ 
 سماح سعد إبراىيـ ذكر اهللػػػ ط/ 

 األمراض الجمدية والتناسمية:ـ 05
 اروى توفيؽ أحمد عبد الغني ػػػ ط/    د غنيـػػ ط/ إيماف السيد أحم

 ػػػ ط/ رحاب محمد عبد الحميـ حجاج
 :اليستولوجيـ 06

 ػػػ ط/ سمية عبد اليادى عمى عبد الرحمف  ػػػ ط/ إيماف بدوى حامد عبد الخالؽ قنصوه
 
 
 
 
 
لــى ىنــا انتيــى المجمــس مــن نظــر الموضــوعات المعروضــة بجــدول األعمــال اليــوم فــأعمن الســيد  األســتاذ الــدكتور/  وا 

 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية و محمود عبد العزيز متولي قورة 
  

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

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

 
 


