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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   0200 /0202" للعام الجامعي الثامنة" الجلسة 

 22/4/0200الموافق األحد المنعقدة يوم و
وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ  0202/0200" لمعاـ الجامعيالثامنةعقد مجمس الكمية "الجمسة 

عميد الكمية ورئيس المجمس  .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 22/4/0200صباح يـو األحد الموافؽ 
 بحضور كؿ مف:

  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود

 ية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةوكيؿ الكم   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 

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

 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيةقسـ  رئيس   بسمة عبد المنعـ دسوقي محمدػ أ.د/ 
 يؿ والحػػػػروؽ قسـ جراحة التجم رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ
 الحيويػػػػػػػػػػػػػة رئيس قسـ الكيمياء   مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي ػ أ.د/
 ئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿر      ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 
 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    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة
  المخ واألعصػػػػاب رئيس قسـ جراحة   ـ النعماني حساـ عبد الحكيػ أ.د/ 

 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   تح اهلل عبد الرحيـ مقمد أمؿ فػ أ.د/

  ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا    سياـ أحمد زكي خضير أ.د/ػ 
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 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 ماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةرئيس قسـ الفار     د/ ميا محمد عمى البطش أ. ػ
 (0+5ومنسؽ برنامج الطب التكاممي)المتميزلوجي قسـ اليستو رئيس       د/ ىالة محمد الحروف أ. ػػ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     أ.د/ تغريد محمد فرحاتػ 

 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذ    مرعي  عالء حسفػ أ.د/ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـ    محمود محمد ىدىود أ.د/ ـ 
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة    حساـ إبراىيـ محمد عمىأ.د/ ػ 
 دأمراض النساء والتوليأستاذ بقسـ     أسامة عمى إبراىيـ الكيالنيأ.د/ ػ 

 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ     لبيبأ.د/ عزة زغموؿ 
 عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ     سوزاف أحمد السيد الحسنيفػ أ.د/ 

   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أحمد محمد محمد زىرافأ.د/ ػػ 
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ      مفرح محمد حجازيػ أ.د/ 
 األمراض الصدرية والتدرف أستاذ بقسـ     ا حممي اماـ اليمباوي رن ػ أ.د/
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية    غادة محمود سمطافػ أ.د/ 
 وقائـ بعمؿ مدير وحدة ضماف الجودة ػاتأستاذ بقسـ الطفيميػػ    أميرة فتحي عبد العاطيػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع   إيماف عبد العظيـ عبد الخالؽػ أ.د/ 

  بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ     بياء الديف محمد السروي أ.د/  ػػػ
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسـ     محمود السيد أبو سالـػػ أ.د/ 
  الباثولوجياأستاذ بقسـ      رحاب منير سمكةػػ أ.د/ 

   المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد     ةأبو الخير أحمد عطي د/ػػ أ.
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 

  أمراض النساء والتوليدبقسـ أستاذ مساعد     نياد محمود حسني عيسيػ  د/ 
 
 وتم دعوة كل من :* 

 عيةالمدير التنفيذي لممستشفيات الجام محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 مدير مركز القياس والتقويـالطفيميات و أستاذ بقسـ    جيياف صالح صادؽػػ أ.د/ 
 وقائـ بعمؿ منسؽ برنامج الطب التكامميوطب المجتمع الصحةالعامةبقسـ األستاذ  صفاء عبد الفتاح بدرػػ أ.د/ 

  عالقات الخارجيةونائب مدير وحدة الاألستاذ بقسـ الباطنة العامة     ػ أ.د/ أحمد راغب توفيؽ سالـ
 عد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبيالمسا األستاذ    ػ د/ نجوي نشأت حجازى

 باإلنابة عف أ.د/ رئيس القسـ . العامةجراحة القسـ األستاذ ب  محمود عبد المطيف بيراموقد حضر أ.د/ 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 
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 ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ  ىناء زكريا عامر نوح ػ أ.د/     ئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيدر  محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ    سعيد إبراىيـ المالحػػػ أ.د/ 

  عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 عامة وطب المجتمػػعقسـ الصحة ال رئيس أميمو أبو الفتح محمد محروسػ أ.د/ 

   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ سمر جابر أحمد سميماف ػ أ.د/ رئيس قسـ الفسيولوجيا أ.د/جرجس صبري يوسؼػ 
   صدرجراحة القمب والرئيس قسـ  رفيؽ فكري برسـوػ أ.د/ ػرئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ ػ 
  بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف ػ أ.د/  بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيةمتفرغ  أستاذ عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ أ.د ػ
 األشعة التشخيصيةأستاذ بقسـ  حاـز حسف عيد حسفػ أ.د/  الفسيولوجياأستاذ بقسـ  ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽأ.د/  .
 أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة مناؿ عبد العزيز سعفافػ أ.د/   بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ  سة عطية كفافي مايأ.د/ ػ 

 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ  غادة محمد عمى المشدػ أ.د/  المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ ىيثـ البمتاجي محمد د/ػ أ.

 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف ػ أ.د/ المسالؾ البولية احة قسـ جر ب محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ د/ػ أ.
  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع   أميف فيصؿ أميف المقوة أ.د/ػ   أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽػ أ.د/ ياسر محمد الشيخ     
 أستاذ بقسـ الجراحة العامة  ػ أ.د/ محمد صبري مشحوت  والعناية المركػػػزة رأستاذ بقسـ التخػديػ أماني سعيد عمار ػ أ.د/ 

   أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة ػ أ.د/ نيفيف محمد الشريؼ ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس  ػ أ.د/ محمد إبراىيـ شعباف
  أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية أحمد عبد الرحمف سنبؿأ.د/ . ةأستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجر  أيمف عمى عبد الفتاح ػ أ.د/ 
  التخديرأستاذ مساعد بقسـ  محمد ياسر إبراىيـ البحار  د/  ػ   الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ    أسامة فييـ منصورػػ أ.د/ 
    التخديرمدرس بقسـ   يد ميديوفية رمضاف السد/ ػ   اليستولوجيابقسـ  رمضاف عبد الونيس محمد  مدرسػ  د/ 

  
عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر " بسم اهلل الرحمن  محمود عبد العزيز قورةواستيل الجمسة السيد أ.د/ 

 ...مجمس متمنيا لمجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء بالرحيم " ثم رحب سيادتو 
 

 المناقشات :

 كميؼ .تـ مناقشة موضوع المعيديف بالتػػػ 2
ممف أمضوا فترة طبيب مقيـ لمدة  (22الموافقة عمى تعيين المعيديين باألقسام اإلكمينيكية بالتكميف وعددىم )القرار : 

بشأف تنظيـ الجامعات المصرية  2970لسنة  49شيرا في تخصصو بمستشفيات جامعة المنوفية بناءا عمى قانوف  66
 . ... ويرفع لمجامعة 0200لسنة  82نونية رقـ والئحتو التنفيذية وكذلؾ فتوي الشئوف القا

 االمتحانات اإللكترونية . ػػػ0
 : المصادقات :أوال 

  525/8/4/0200الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يـو  0202/0200 يلمعاـ الجامع" ةالسابعالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 . 524/7/6/0200حتى  442/7/6/0200 والمتضمنة القرارات مف 26/6/0200 الموافؽ

 القــــرار

 المصادقة
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  526/8/4/0200الموضوع رقم 
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 الثالثاءوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي الدراسات العميا" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 .8/6/0200الموافؽ 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  525/8/4/0200وضوع رقم الم

 األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 6/4/0200الموافؽ 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  528/8/4/0200الموضوع رقم 

الموافؽ  األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200 لمعاـ الجامعيالمكتبات" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/4/0200 . 

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  525/8/4/0200الموضوع رقم 

 0202/0200لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 6/4/0200الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو 

 القــــرار

 حيط المجمس عمماأ
  522/8/4/0200الموضوع رقم 

ــيم والطــالب " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  والمنعقػػدة يػػـو  0202/0200لمعػػاـ الجػػامعي لجنــة وــئون التعم
 . 22/4/0200الموافؽ  األحد

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
 
 
 
 

 ثالثا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :
  522/8/4/0200 الموضوع رقم

عمػى النحػو الموافقػة عمػى تعػديؿ تشػكيؿ لجنػة الدراسػات العميػا  ػػ بشػأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
ضافة السـيد/ محمـد فكـر  نظرا لتولييا منصب مدير عاـ الكمية    برفع اسم السيدة/ أم محمد محمد ويحةالتالي :  وا 
 .الدراسات العمياقائـ بعمؿ مدير إدارة  زيدان

 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  520/8/4/0200الموضوع رقم 
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تغيير مسمي القسـ مف جراحػة المسػالؾ البوليػة إلػى قسػـ  ػ بشأف رئيس قسم جراحة المسالك البوليةأ.د/  عرض خطاب
 . جراحة الكمي والمسالك البولية والتناسمية

 القــــرار

 القادمة . يؤجؿ لمجمسة
 

 موضوعات شئون التعليم والطالب : : رابعا
  352/8/4/0200الموضوع رقم 

( طالب وطالبو والمقيديف 26إيقاؼ قيد )عدد  الموافقة عمى بشأفػػػ وكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
... وكذلؾ خطاب أ/ مدير عاـ الشئوف  لحيف انتياء النيابة مف التحقيقات 0202/0200بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي 

 وىـ :القانونية بالجامعة في ىذا الشأف 
 ػػ أحمد ناصر خيري محمد بيومي0   ػػػ أحمد ربيع صابر عمى عوض2
 ػػ حبيبة السيد محمد الدبوسي4   ػػ حاـز خالؼ عبد الغني عطي6
 ػػ أسامة محمد محمد حسيف6   ػػ مصطفي فيمي محمد محمود5
 ػػ محمد ممدوح زيداف سيد8  د عيد ىالؿ عبد العاؿػػ سيد محم7
 ػػ محمود أحمد محمد محمد22   محمد وليد أحمد محمد شرؼػػ 9

 ػػ ميار معتوؽ محمد معتوؽ20   ػػػ ياسميف فيصؿ خمؼ كامؿ22
 ػػ مرياـ مصطفي سالـ أحمد24  ػػ زياد محمد محمد عودة سالمة26
 كنزي أشرؼ عبد اهلل عبد الحميدػػ 26  ػػ نجالء أيمف نصر عبد المقصود25

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  452/8/4/0200الموضوع رقم 

والمقيديف  ( طالب وطالبو22الموافقة عمى إيقاؼ قيد )عدد  بشأفػػػ وكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 لؾ بالمثؿ لحيف صدور قرار بشأنيـيابة مف التحقيقات وذلحيف انتياء الن 0202/0200بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي 

 وىـ :
 ػػػ حبيبة متولي أحمد عبد المطيؼ0   ػػ أروي محمد عمى عيسي2
 ػػػ محمد أحمد محمد محمد4    ػػػ سيد طو سيد محمود6
 ػػػ أروي عمر محمد إبراىيـ6   ػػػ محمد جماؿ سعد زىراف5
 ـ عاطؼ إبراىيـ إبراىيـػػػ ىشا8   ػػػ مصطفي محسف محمد حسيف7
 ػػػ إسراء عيد محمود شحاتو22  ػػػ عبد الرحمف محمد فوزي حسانيف9

 ػػػ إبراىيـ رأفت إبراىيـ22
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  552/8/4/0200الموضوع رقم 

 مف :كؿ  إيقاف قيدالموافقة عمى  بشأفػػػ وكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 



 22/2/0200األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0200لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

6 

 
 

نظرا لظروفو  0202/0200المقيد بالفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي  عادل أورف عبد العظيمالطالب/ ػػػ 2
 المرضية .
 0202/0200المقيد بالفرقة الرابعة )نظاـ قديـ( لمعاـ الجامعي أحمد عمى أبو المكارم البربر ػػػ الطالب/ 0

 سنة )أقصي أمد التأجيؿ(.08وذلؾ لبموغو سف 
 رارالقــــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  652/8/4/0200الموضوع رقم 

تقي عزمي عبد العزيز الموافقة عمى تصحيح اسـ الطالبة/  بشأفػػػ وكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
وذلؾ  فيتقي عزمي عبد العزيز عبد اهلل مصطإلى  0202/0200والمقيد بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي  اهلل عبد

 . 62/8/0202بتاريخ  9999بناءا عمى قرار لجنة المنوفية رقـ 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  525/8/4/0200الموضوع رقم 

 األوؿالمتحانات الدور  القيريةػػػ بشأف الموافقة عمى قبوؿ األعذار وكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
عمى النحو  0202/0200لمعاـ الجامعي ج الطب التكاممي والجراحة التكاممي المستوى الخامس برناملبعض طالب 

 التالي :
 عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
أمراض النساء )ورقة أولي+ورقة ثانية( + أمراض الباطنة )ورقة  باىوز ساالر حكيـ 2

 ورقة ثانية( + الفارماكولوجيأولي+
 الثاني

 السادس أمراض النساء )ورقة أولي+ورقة ثانية( محمد عمى إبراىيـ بالبؿ 0
أمراض الباطنة )ورقة أولي+ورقة ثانية( + الجراحة + الباثولوجيا  محمد منير عبده الكوش 6

 + طب األسرة + الفارماكولوجي
 السادس

 الثاني ة )ورقة ثانية(أمراض الباطن محمود أشرؼ محمود 4
 األوؿ أمراض الباطنة )ورقة ثانية( + طب األسرة + الفارماكولوجيا عمرو جماؿ عبد العظيـ 5
أمراض الباطنة )ورقة ثانية( + الباثولوجيا + طب األسرة +  يحيي حنفي محمد الياللي 6

 الفارماكولوجيا
 الثاني

نية( + الباثولوجيا + طب األسرة + أمراض الباطنة )ورقة ثا أريج أكـر محمد جمعو 7
 الفارماكولوجيا

 الثاني

 الخامس أمراض الباطنة )ورقة ثانية( + طب األسرة + الفارماكولوجيا محمد خميس نبوي عالـ 8
 الثاني أمراض الباطنة )ورقة ثانية( ىايدي عبد العزيز صادؽ 9
 الثاني طب األسرة ندي بدر عبد الرازؽ 22
 الثاني الفارماكولوجيا ضا غديربشار عبد الر  22
 الثالث الفارماكولوجيا مروة صالح عيد محمد  20
 الثاني الفارماكولوجيا محمد عصاـ أبو حمد 26
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 الثاني أمراض الباطنة )ورقة ثانية( + الفارماكولوجيا محمد أحمد حسيف 24
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  528/8/4/0200الموضوع رقم 

المقدمة مف بعض طالب الفرقة  تالموافقة عمى االلتماسا ػػػ بشأفوكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
وكذلؾ   0202/0202السادسة إلعادة رصد درجاتيـ لبعض المواد عف امتحانات الدور األوؿ لمعاـ الجامعي 

بتاريخ  0709وتعديالتو رقـ  28/7/0227بتاريخ  2479ـ االلتماسات المقدمة طبقا لقرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رق
الخاصة بيـ عمى  اإلجابةلرؤية صورة طبؽ األصؿ مف ورقة  25/0222بتاريخ  0274وتعديالتو رقـ  2/22/0227

 النحو التالي :
 
 م

 
 اســــــــــــــــــم

 
 المادة

  النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
لكمية الدرجة ا الزيادة

 لممادة
المجموع 
 الكمي لمفرقة

الدرجة الكمية 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

 22 2287 2276 427 426 النساء والتوليد أية فيصؿ فتوح الجنزوري 2
 05 2607 2620 456 408 النساء والتوليد أية ناجح محمد أحمد زيد 0
 05 2624 2089 447 400 النساء والتوليد إيماف إبراىيـ عبد العزيز 6
 02 2296 2270 425 694 النساء والتوليد إيماف أحمد أبو النيؿ وىبو 4
 22 2270 2260 686 676 النساء والتوليد إيماف حمداف عبد الجواد 5
 22 2276 2266 427 427 النساء والتوليد بسمة ناصر السيد ىشيش 6
 06 2605 2099 446 402 النساء والتوليد تسنيـ فتحي الدسوقي أحمد  7
 22 2026 2026 442 462 النساء والتوليد جياد عادؿ رشاد حفناوي 8
 22 2242 2262 425 695 النساء والتوليد داليا سمير محمود الدبور 9
 02 2276 2256 466 646 النساء والتوليد رشا حافظ محمد عمس 22
 04 2026 2289 408 424 النساء والتوليد رضا عمى محمد عامر 22
 07 2640 2625 444 427 النساء والتوليد رغدة فتحي عبد السميع 20
 22 2226 2296 695 685 النساء والتوليد رقية عاطؼ حسيف زىره 26
 05 2278 2256 406 698 النساء والتوليد سارة سعيد موسي موسي 24
 05 2256 2208 425 682 النساء والتوليد سارة عبد المقصود سمتوت 25
 02 2260 2240 689 669 النساء والتوليد محمد معوض صيرهسارة  26
 05 2624 2079 445 402 النساء والتوليد سارة محمود عبد المقصود 27
 22 2057 2047 462 402 النساء والتوليد سممي طارؽ محمود حربو 28
 22 2254 2244 695 685 النساء والتوليد سمية فكري محمودالمغربي 29
 22 2029 2299 426 669 النساء والتوليد قادر عبدالحميدصفية عبدال 02
 22 2004 2024 684 674 النساء والتوليد عبد اهلل محمود عبدالسالـ 02
 22 2262 2252 680 670 النساء والتوليد عمى مصطفي محمد عبدالحميد 00
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 4 2077 2076 466 460 النساء والتوليد محمد أسامة حسف خميفة 06
 02 2662 2642 465 445 النساء والتوليد ب محمد شرشرمحمد رج 04
 22 2027 2297 426 426 النساء والتوليد محمد عبد العزيز حسف جاد 05
 22 2090 2080 465 405 النساء والتوليد محمد عمى محمد خميس 06
 20 2600 2622 459 447 النساء والتوليد مروة شحاتو عبد الرحمف 07
 22  مؤجؿ 429 429 النساء والتوليد اهللمصطفي محمود عبد 08
 22 2007 2027 424 424 النساء والتوليد نغـ عبد النبي سعيد عبدالنبي 09
 22 2262 2252 667 657 النساء والتوليد محمد محمود محمد العدسي 62
 2 2044 2046 422 429 النساء والتوليد أية عصاـ عبد الونيس 62
 22 2222 2222 679 669 النساء والتوليد أحمد عبد الحميد النمر 60
 22 2006 2026 407 427 النساء والتوليد محمد عادؿ محمد عرفو 66
 0 2225 2226 656 654 النساء والتوليد فاطمة صالح أحمد السقا 64
 22 2042 2062 427 697 النساء والتوليد أحمد سالـ محمد الجميؿ 65
 29 2080 2066 460 426 ء والتوليدالنسا أسامة محمد عبد المقصود 66
 06 2009 2026 460 429 النساء والتوليد أسماء  السيد أحمد مصطفي 67
 22 2064 2022 407 694 النساء والتوليد أسماء أميف عبد الحميد 68
 22 2076 2066 442 462 النساء والتوليد آالء ماجد وجيو سيد أحمد 69
 22 2027 2027 409 429 والتوليد النساء أميرة نبيؿ فتحي صياـ 42
 22 2076 2066 467 407 النساء والتوليد أية جماؿ صابر إبراىيـ 42
 06 2609 2626 456 462 النساء والتوليد أية حمدي إبراىيـ الشيخ 40
 22 2665 2604 447 466 النساء والتوليد أية سعيد عبد ربو أبو يحيي 46
 9 2002 2020 405 426 ساء والتوليدالن أية شبؿ عبد الحميد عطية 44
 2 2022 2022 695 694 النساء والتوليد أية عزت شحاتو محمود 45
 27 2225 2298 672 656 النساء والتوليد أية غريب محمود الدماطي 46
 22   796 782 الجراحة العامة إسراء يسري البدري 47
 8   860 800 الجراحة العامة أية أحمد محمد خميس 48
 22 2626 2626 868 808 الجراحة العامة أية حمدي محمد إبراىيـ 49
 8 2266 2258 702 726 الجراحة العامة رواف محمد توفيؽ منصور 52
 68   749 722 الجراحة العامة سارة سعيد موسي موسي 52
 42 2066 2006 782 767 الجراحة العامة سارة عبد العزيز عبد الرخ 50
 02 2280 2260 767 727 الجراحة العامة رجب الحفنيمحمود طاىر  56
 22 2066 2056 796 786 الجراحة العامة محمود محمد سعد عبد ربو 54
 5 2089 2084 822 795 الجراحة العامة مروة توفيؽ كماؿ بيومي 55
 22 2099 2088 797 786 الجراحة العامة منى رضا عبد الرحمف 56



 22/2/0200األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0200لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

9 

 
 

 4 2256 2250 722 697 لجراحة العامةا ىدير عادؿ عبد المجيد 57
 62   676 665 الجراحة العامة أحمد كماؿ محمود سعد 58
 02     الجراحة العامة سمية عصاـ أبو خديجة 59
 64     الجراحة العامة نوراف أحمد أبو شوشو 62
 02     الجراحة العامة يارا صبري سعد محمد 62
 2    760 ة العامةالجراح أميره عمى أحمد المميجي 60
 6 2006 2029 766 760 الجراحة العامة عمرو باسـ سعيد أبو ىيبو 66
 2 2608 2607 805 804 الجراحة العامة عمى محمد عمى عبد المنعـ 64
 0 2069 2067 798 796 الجراحة العامة دعاء شفيؽ حامد عمى  65
 2 2295 2294 695 694 الجراحة العامة ندي عبد العزيز محمود 66
 2 2069 2068 782 782 الجراحة العامة محمود محمد عبد الحافظ 67
 0 2075 2076 795 796 الجراحة العامة محمد أسامة حسف خميفو 68
 2 2004 2006 766 760 الجراحة العامة ندي أشرؼ عمى سميماف 69
 6   826 822 الجراحة العامة سندس أحمد محمود حشاد 72
 2 2062 2062 759 758 الجراحة العامة حمد رصاصأمنيو السيد م 72
 2 2092 2092 792 792 الجراحة العامة محمود خالد محمد سويد 70
 0 2996 2992 688 686 الجراحة العامة إيماف محمد السيد عيد 76
 2 2094 2096 820 822 الجراحة العامة عال السيد سعد الشافعي 74
 4 2646 2669 829 825 العامةالجراحة  لينو ناصر سعد شريؼ 75
 2 2626 2620 824 826 الجراحة العامة أية سعيد محمد الصيفي 76
 6 2297 2276 666 666 الجراحة العامة آالء موسي عبد الرحمف 77
 85   686 096 النساء والتوليد ماجد محمد عبد العاؿ 78
 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  552/8/4/0200الموضوع رقم 

دراسي األوؿ لبرنامج الفصؿ القة عمى اعتماد نتيجة المواف ػػػ بشأفوكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 : عمى النحو التالي الرابع ىالالئحة الجديدة )بنظاـ الخمس سنوات( ساعات معتمدة المرحمة الثانية لممستو 

عدد  اسم المقرر كود المقرر م
 المسجمين

عدد 
 الحضور

عدد 
 الغياب

عدد 
 النجاح

عدد 
 الرسوب

2 CVS/CHEST4101 Heart chest diseases 762 744 26 766 22 
0 ENDO/BR 4102 Endocrinology and Breast 762 745 25 740 6 
6 HEMA 4103 Hematology and lymphatics 762 745 25 746 0 
4 GYN 4104 Gynecology 762 752 22 748 0 
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5 PS/IC 4105 Patient safety and infection 

control 
762 755 5 756 0 

6 Xxx4 ػػ 752 22 752 762 مواد التكامؿ الرأسي 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  502/8/4/0200الموضوع رقم 

لمعاـ الجامعي ؿ لمفرقة الثانية تصويبات نتيجة الدور األو  ػػػ بشأفوكيل الكمية لوئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي : 0202/0200

 

 ـ
 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة
 الدرجة الكمية لممادة الدرجة الكمية لممادة

 ريزاد نص درجة نظNutrition 48 48.5 محمد أحمد محمد عماره 2

 267.665المجموع الكمي  CVS 8.225 9.625 مريـ محمد أبو العز إبراىيـ 0
 زاد نظري

زاد  46.05المجموع الكمي  Respiratory 27 27.05 ريـ عبد اهلل عيد خميؿ 6
 ربع درجة نظري

زاد  62.05المجموع الكمي  CVS 5 5.05 سممي أسامة فتحي قنديؿ 4
 )راسب نظري( يربع درجة نظر 

زاد  296.675المجموع الكمي  CVS 26.75 27 في السيد محمد السيد عمى مصط 5
 ربع درجة نظري

 CVS 22 منو اهلل عمى عبد المجيد محمد الحميوي 6
5.75 

 زاد ربع ورقة تانية 22.05
 درجة ورقة أولي 4.75
 )راسب نظري( 65المجموع 

 زاد درجة نظري CVS 5 6 شروؽ مسعد شكري محمد  7
 09.05ي المجموع الكم

 زاد درجة وربع نظري  Respiratory 26.75 28 شيريف أحمد حممي شعباف 8
 40.5مجموع النظري 
 205.79المجموع الكمي 

 Respiratory سارة  أحمد عبد الحميـ الفيشاوي 9

CVS 
9.05 
6 

 زاد درجة االربع 22
 06مجموع النظري 

 )ناجح( 95.75المجموع الكمي 
 06.75مجموع النظري  0.5

 زاد ربع درجة نظري CVS 8 8.05 موسي أحمد موسي خميفو 22
)راسب  65.75المجموع النظري 

 نظري(
 Respiratory أحمد عبد الحميـ محمد زىراف 22

CVS 
02.5 

27.875 
 زاد ربع درجة نظري  02.75

 265.5المجموع الكمي 
 زاد في النظري 28.675

 265.5المجموع الكمي 
 زاد نص درجة نظري Respiratory 22 22.5 يعمى عبد اهلل سعيد عيس 20
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 226.26المجموع الكمي 
زاد درجة ونص نظري  Respiratory 7.05 8.75 إسراء السيد إبراىيـ السيد 26

المجموع الكمي بعد إضافة الدرجة 
 )ناجح( 97.05الحدية 

 زاد نص درجة نظري Respiratory 26.75 27.05 أحمد عاطؼ شعباف الجالد 24
 200.75ع الكمي المجمو  

 ورقة أولي CVS 6.05 إيماف محمد حسيف الفار 25
 ورقة ثانية 5

 ورقة أولي زاد ربع درجة 6.5
 زاد نص درجة ورقة ثانية 5.5

 )راسب( 60المجموع الكمي 
 
26 

 
 بسنت أحمد حافظ مندور

Respiratory 

 

CVS 

27 
26 

 زادت درجتيف نظري 29
 209.75المجموع الكمي 

 درجة نظريزاد ربع  26.05
 292.605المجموع 

 زيادة درجة النظري CVS 28.205 28.605 تسنيـ حاتـ عبد الحكيـ النعماني أحمد 27
 020.205المجموع الكمي 

 زاد ربع درجة نظري CVS 4.75 5 إيماف مصطفي محمود محمد زايد 28
 269.675المجموع الكمي 

 درجات وربع  6 زادت Respiratory 26.05 29.5 سعيد عمى سعيد عمى 29
 262.27المجموع الكمي 

 زاد درجتيف نظري Respiratory 6.5 8.5 إيماف وليد محمد عباس نصار 02
 )ناجح( 96.54المجموع الكمي 

 زادت درجة نظري  Respiratory 22.75 20.75 ىبو نبيؿ عبد السعيد السيد فرج 02
 222.24المجموع الكمي 

 زاد نص درجة Respiratory 4 4.5 نور الديف مصعب محمد ناصر 00
 )راسب( 29المجموع الكمي 

 زاد ربع درجة نظري Respiratory 6.05 6.5 مريـ أشرؼ سعيد عطا النجار 06
 )ناجح( 96.5المجموع الكمي 

 زيادة درجة نظري CVS 20.05 26.05 ندي السيد حسف البيواش 04
 020.75المجموع الكمي 

 زاد ربع درجة نظري CVS 02 02.05 أحمد مجدي عبد الرحمف البيجي 05
 026.75المجموع الكمي 

 CVS 26.5 عبد الغفار محسف عبد الغفار السيد 06
22.605 

 زاد نظري ورقة أولي 25
 زاد نظري ورقة ثانية 20.605

 276.205المجموع الكمي 
 زاد نظري CVS 26.205 26.675 أحمد سمير مصطفي جمعو 07

 285.68المجموع الكمي 
 زاد نظري CVS 22.875 20.675 مد عماد محمدي غانـمح 08

 282المجموع الكمي 
 زاد نظري Nutrition 2.05 2.75 عبد الرحمف محمد عاطؼ إبراىيـ نايؿ 09

 )راسب نظري( 7.75المجموع الكمي 
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 زاد درجتيف عممي CVS 47.05 49.05 أحمد مجدي عبد الرحمف إسماعيؿ 62
 240.675المجموع الكمي 

 زاد درجتيف عممي  CVS 50.05 54.05 ي طارؽ محمد صبري عموافشاد 62
 240.05المجموع الكمي 

 زاد درجة عممي CVS 50 56 سارة أشرؼ شبؿ الفايدي 60
 240.05المجموع الكمي 

 زاد درجتيف عممي CVS 45.605 47.605 رحمة الصياد عبد الحميد 66
 240.675المجموع الكمي 

 زاد درجة عممي CVS 52.675 52.675 الجنديمريف محمد جماؿ الديف  64
 240.205المجموع الكمي 

 CVS 8.5 أحمد باسـ فوقي السحموؿ 65
66.875 

 زاد درجة أنشطة كيمياء 9.5
 زاد درجة عممي 64.675

 240.675المجموع الكمي 
 زاد درجة نشاط تشريح Respiratory 4 5 أحمد محمد الشحات محمد عبيد 66

 200.795المجموع الكمي 
 زاد درجة نظري Respiratory 24 25 سمر أحمد عبد الفتاح عطيو الميدي 67

 228.58المجموع الكمية 
 Respiratory معاذ أشرؼ صالح الديف أبو حسيف 68

 

CVS 

24 
9.605 

 زاد ربع درجة نظري 24.05
 202.205المجموع الكمي 
 زاد نظري 22.875

 288المجموع الكمي 
 Respiratory شاىيف ىشاـ إسماعيؿ محمد 69

 

CVS 

22 
7.75 

 زاد ربع درجة نظري 22.05
 87.958المجموع الكمي 

 زاد نظري 8
 )راسب نظري( 66المجموع الكمي 

 Respiratory أحمد حسف سعد محمد 42

 

CVS 

6.05 
9 

 زاد نشاط الكيمياء 6.75
 87.875المجموع الكمي 

 زاد أنشطة كيمياء 22
 267.75المجموع الكمي 

 زاد درجتيف نشاط تشريح CVS 6.05 5.05 حامد أحمد عبيد أحمد 42
 240.05المجموع الكمي 

 Respiratory عبد الفتاح مجدي عبد النبي صالح 40

 

CVS 

5.75 
47.205 

 زاد ربع درجة نظري 6
 المجموع الكمي + الحدية

 )ناجح( 95.245 
 زاد عممي 48.605

 240.05المجموع الكمي 
 زاد نصؼ درجة نظري ػػػػػػػػ CVS أحمد محسف مميجي ديب 46

 029.75المجموع الكمي 
 زاد درجة نظري ػػػػػػػػػ Respiratory إيماف جماؿ عبد الفتاح إبراىيـ زىراف 44

 222.26المجموع الكمي 
 : القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: :خامسا
  025/8/4/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / سارة مختار السيد نصار ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  وئون ىيئة التدريس مذكرة
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسأمراض النساء والتوليد 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  005/8/4/0002الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / نيي فتحي محمود عمى ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسأمراض النساء والتوليد 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  035/8/4/0200الموضوع رقم 

مدرس مساعد  حاالت / والء سامي مختار عقيمو ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظراحاالت حرجة  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالتخدير بقسـ حرجة 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 
  045/8/4/0200لموضوع رقم ا

مدرس مساعد حاالت / عال سعيد محمد إبراىيم ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظراحاالت حرجة  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالتخدير بقسـ حرجة 

 القــــرار
 ع لمجامعة .الموافقة .. ويرف
  550/8/4/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / أحمد مصطفي بكر اليوار  الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسطب األطفاؿ 

 القــــرار
 مجامعة .الموافقة .. ويرفع ل

  650/8/4/0200الموضوع رقم 

المدرس المساعد / عبد اهلل أحمد أمين الطمالو  الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسجراحة التجميؿ والحروؽ بقسـ 

 القــــرار
 قة .. ويرفع لمجامعة .المواف

  550/8/4/0200الموضوع رقم 

اليسػتولوجيا بقسػـ  المػدرس داليا عبـد الـرازق محمـود نويـة/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشػأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 بذات القسـ والكمية.مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 
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 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .ساعديف.عمي مستوي األساتذة واألساتذة المالموافقة 

  850/8/4/0200الموضوع رقم 

طػب األطفػاؿ بقسػـ  المػدرسدعـاء محمـود محمـد عميـان / دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف.قة المواف

  550/8/4/0200الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 األمراض العصبية والنفسية بقسـ  المدرس   جيالن محمود محمد عمى/ ػػػ د2
 األمراض العصبية والنفسية ـ بقس المدرس  حسنة سعد سميمان الووني/ ػػػ د0

 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد أمراض عصبية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف.الموافقة 

  325/8/4/0200الموضوع رقم 

الكيميػاء الحيويػة بقسػـ  المػدرسنيـي ربيـع محمـد بيـومي / دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

  325/8/4/0200م الموضوع رق

أسـماء سـعيد / دالموافقـة عمـى تعيـين ػػ بشػأف  عرض خطاب أ.د/ رئيس مجمس القسم الطارئ لمتوريح وعميـد الكميـة
 بنػاءا عمػي قػرار المجنػة العمميػةبذات القسـ والكميػة مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة التشريح بقسـ  المدرسعبد المنعم 

 .الدائمة
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .ي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف.عمالموافقة 

  035/8/4/0200الموضوع رقم 

منار عمى عبد / دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  عرض خطاب أ.د/ رئيس مجمس القسم الطارئ لمتوريح وعميد الكمية 
بنػػاءا عمػػي قػػرار المجنػػة قسػػـ والكميػػة بػػذات ال أسػػتاذبالكميػػة لشػػغؿ وظيفػػة التشػػريح بقسػػـ  األسػػتاذ المسػػاعدالغنــي بوــند  

 .الدائمة العممية
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  335/8/4/0200الموضوع رقم 

القمػػب بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدمحمــود كامـل أحمـد جبـر / دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة وـئون ىيئـة التـدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذكمية لشغؿ وظيفة بالواألوعية الدموية 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 
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  345/8/4/0200الموضوع رقم 

جراحة التجميؿ بقسـ المعيدة / الزىراء يحيي بالبل ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
الماجستير مف طب عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسوالحروؽ 
 .المنوفية

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  535/8/4/0200الموضوع رقم 

المدرس رنا كمال الدين أحمد وىب  /ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الباطنة العامة
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا الكمية لشغؿ وظيفة مدرسو قسـ البالمساعد 

 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  536/8/4/0200الموضوع رقم 

/ دعاء محمد عبد الصمد الوامي ةبيبالطالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الباطنة العامة
 .الدكتوراه عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا الكمية لشغؿ وظيفة مدرسو قسـ البالمدرس المساعد 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  535/8/4/0200الموضوع رقم 

جراحة ـ المدرس بقسجودة محمد عبد المطيف محمد د/ النظر في تجديد إعارة ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 . 24/5/0200اعتبارا مف  الكويتبدولة لمعمؿ بدوف مرتب  رابعلمدة عاـ بالكمية  القمب والصدر

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  835/8/4/0200الموضوع رقم 

طب األطفاؿ بالكمية ـ المدرس بقسغريب  محمد إبراىيمد/ النظر في تجديد إعارة ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 . 2/5/0200بدولة الكويت اعتبارا مف لمعمؿ عاشر بدوف مرتب لمدة عاـ 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  535/8/4/0200الموضوع رقم 

الجراحة ـ بقس األستاذ المساعدتامر فخر  عبد العزيز د/ النظر في تجديد إعارة ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 . 06/6/0200بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف لمعمؿ سادس بدوف مرتب لمدة عاـ بالكمية  العامة

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  425/8/4/0200الموضوع رقم 

الباثولوجيا ـ المساعد بقساألستاذ روا إبراىيم نور الدين د/ النظر في تجديد إعارة ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 . 2/4/0200بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف لمعمؿ خامس بدوف مرتب لمدة عاـ بالكمية  اإلكمينيكية
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
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  425/8/4/0200الموضوع رقم 

التشريح ـ األستاذ المساعد بقسقباو  جييان فاروق العد/ النظر في تجديد إعارة ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف لمعمؿ سابع بدوف مرتب لمدة عاـ بالكمية  واألجنة

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  045/8/4/0200الموضوع رقم 

بياء د/ أ. 21/1/0200حتى  12/20/0202النظر في احتساب الفترة من ػ بشأف  مذكرة وئون ىيئة التدريس
بالكمية اجازة خاصة بدوف مرتب امتدادا إلجازة مرافقة الزوجة بناءا  الطفيمياتـ األستاذ بقسالدين وديع رمضا األسود 
 عمى موافقة مجمس القسـ .

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

 
 : موضوعات العالقات الثقافية : سادسا

  345/8/4/0200الموضوع رقم 

مصطفي فتحي عبد العزيز لطبيب/ بقاء امد الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
بجامعة ليكييدا بكندا المدرس المساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ  عبد البار 

عمى نفقتو الخاصة وذلؾ الستكماؿ األبحاث العممية الخاصة برسالة  07/5/0200بالخارج لمدة عاـ اعتبارا مف 
 الدكتوراه .

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  445/8/4/0200الموضوع رقم 

تغيير موضوع البحث الخاص بالطبيبة/ مي الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
المدرس المساعد بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكمية وعضو البعثة الخارجية بجامعة بريتش  رمحمد صالح البع

 Combination of Wideband tympanometry in international neonatal hearing screening كولومبيا بكندا مف :

test. 

 .The long – term effect of COVID – 19on auditory and vestibular systemإلى :
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  554/8/4/0200الموضوع رقم 

 الموافقة عمى : ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
األستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية ـــ فتح قناة عممية موتركة بين أ.د/ محمد رمضان الخولي 2

المدرس المساعد إسراء عبد الظاىر زكي محمد خميفة ى رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيبة/ والمشرؼ الرئيسي عم
أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة بريتيش  محمد عمى بديو بالقسـ وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ وكؿ مف : أ.د/ 

 مبيا بكندا .أستاذ مساعد األشعة بجامعة بريتيش كولو  ود/إيممي بانجكولومبيا بكندا ... 
 . سفر الطبيبة لتنفيذ بعثة اإلوراف الموترك بدولة كنداػػ 0
 القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
 :ا: موضوعات البحوث العلمية سابع

  645/8/4/0200الموضوع رقم 

ة األطباء المتقدميف مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف الساد ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت 15تمت الموافقة عمى )لمتسجيؿ بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .ودكتوراه ( بروتوكول ماجستير22المجنة بتعديل )
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  545/8/4/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى تسجيل األفكار البحثية العممية المقدمة من  ػ بشأفت العميا والبحوث أ.د/ وكيل الكمية لمدراسامذكرة 
 أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي:

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 2 أستاذ الباثولوجيا أ.د/ ىياـ عبد السميع زكي عياد 2
 0 مدرس الجراحة العامة د/ محمود مجدي العباسي   0
 0 مدرس الفارماكولوجيا د/ إيماف محمد مصطفي سويد  6
 2 مدرس األمراض المتوطنة د/ أحمد أبو زيد أحمد طعيمة  4

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  845/8/4/0200الموضوع رقم 

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

موافقة مجمس  الدرجة التخصص االســـــم م 
 القسم

 05/2/0200 ماجستير جراحة المسالؾ البولية  ط/ ىاشـ حسف عبد الرحمف محمد 2
 06/2/0200 جستيرما طب وجراحة العيف ط/سمر مصطفي عبد الواحد أبو المجد 0
 07/0/0200 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا ط/ سارة محمد شبؿ 6
 07/6/0200 ماجستير أمراض الباطنة العامة انييط/ والء متولي عبد المجيد الغر  4
 8/0/0200 ماجستير ح واألجنةالتشري ط/ نسمة محمود عبد الكريـ عفيفي 5
 06/0/0200 ماجستير ر والعناية المركزة وعالج االلـالتخدي ىبو رفعت محمد الشراكي ط/ 6
 07/6/0200 ماجستير الباثولوجيا تيسير عبد الحميد إبراىيـ تعمبط/ 7
 09/0/0200 ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع مي مختار بسيوني نداط/ 8
 07/6/0200 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي إبراىيـ حامد محمد الفيوميط/ 9
 07/6/0200 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي ط/أحمد محمد محمد شحاتو عزاـ 22



 22/2/0200األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0200لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

18 

 
 

 07/6/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ إيياب سعيد عبد العظيـ محمود  22
 07/6/0200 ماجستير جراحة العظاـ ط/ محمود حسني السيد بسيوني 20
 07/6/0200 دكتوراه فطب وجراحة العي ط/ شيماء محمد محمد عزاـ 26
 07/6/0200 دكتوراه الباثولوجيا ط/ سارة فيمي أبو السعود 24
 6/6/0200 دكتوراه أمراض الباطنة العامة ط/ أحمد صابر عبده الغريب 25
 07/6/0200 دكتوراه الباثولوجيا ط/ شيماء صبري أحمد الجماؿ 26
 07/6/0200 يرماجست األشعة التشخيصية ط/ أحمد مجدي إسماعيؿ عبر 27
 09/6/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ مناؿ فوزي الحسانيف 28
 09/0/0200 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج االلـ ط/إسالـ محمد محمد عجيبة  29
 62/6/0200 ماجستير جراحة المسالؾ البولية ط/حساـ عبد الرحمف قنديؿ 02
 07/6/0200 دكتوراه طب وجراحة العيف نيميط/ىند جماؿ عبد اهلل غ 02
 09/6/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ محمد أمجد محمد سمير واصؿ 00
 09/6/0200 دكتوراه طب األطفاؿ ط/ أسماء عادؿ عبد الحميد عبد العزيز 06
 09/6/0200 ماجستير جراحة األذف واألنؼ والحنجرة ط/ مروة عادؿ عالـ 04
 09/6/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية بير شوقي رفاعيط/ ع 05
 09/6/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ىند عبد اهلل الوىاب حسيف 06
 07/6/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ محمد سالمة الراضي أحمد 07
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  545/8/4/0200الموضوع رقم 

عمى ترويح د/ محمد كمال مصطفي مسرجة  الموافقة ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 . 0200المدرس بقسـ جراحة العظاـ لمحصوؿ عمى جائزة أ.د/ مصطفي بيجت عبد المتعاؿ لممتميزيف لعاـ 

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  525/8/4/0200الموضوع رقم 

المقدـ مف أ.د/  تجديد وتعديل الموروع البحثيعمى  الموافقة ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
األستاذ بقسـ الجراحة العامة )تجديد الموافقة السنوية لمدراسة البحثية لمتمكف مف المضي في المشروع  أحمد فرج القاصد

 بروتوكوؿ الدراسة( .البحثي وكذلؾ إضافة تعديؿ عمى 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
 
 

  525/8/4/0200الموضوع رقم 
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ثابة القائميف رصيد زيادة  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة  عمى  صندوؽ التطوير بالكمية وا 
يادة دخؿ الكمية الناتج عف رسوـ المراجعة بإدارة البحوث العممية  واإلدارات المعاونة وذلؾ مف خالؿ ز  العمؿ

لمبروتوكوالت )الماجستير والدكتوراه( المنصوص عمييا بالالئحة الخاصة بمجنة القيـ  والمبادئ وأخالقيات البحث 
 .العممي بإدارة البحوث العممية 

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  055/8/4/0200الموضوع رقم 

عمى المشروع البحثي الخاص بقسـ عالج األوراـ  الموافقة ػ بشأفلكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د/ وكيل امذكرة 
 األستاذ المساعد بالقسـ . ىاجر عبد المجيد العجيز والطب النووي البحثي تحت إشراؼ د/ 

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
  355/8/4/0200الموضوع رقم 

( دبموـ وماجستير 40لعدد ) مد فترة الدراسةالموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بوأن
 .تخصصات مختمفة ودكتوراه 

 القــــرار :

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

 ماجستير جراحة المسالؾ البولية   يـ عمي أنورإبراى ػ ط/2
 ماجستير جراحة المسالؾ البولية  حساـ عبد الرحمف قنديؿ ػ ط/0
 ماجستير جراحة المسالؾ البولية  حساـ السيد أحمد قطب ػ ط/6
 ماجستير األشعة التشخيصية أسماء عبد الغني عبد الرازؽ ػ ط/4
 طفاؿماجستير طب األ  برديس جميؿ المرسي ػ ط/5
 ماجستير طب األطفاؿ  حسناء فتحي حسف ػ ط/6
 ماجستير األمراض العصبية وطب النفسي  إبراىيـ حامد محمد الفيومي ػ ط/7
 ماجستير األمراض العصبية وطب النفسي  أحمد مصطفى عبد الستار ػ ط/8
 ماجستير األمراض العصبية وطب النفسي  مروة حمدي أحمد خالؼ ػ ط/9

 ماجستير التخدير والعناية المركزة ي السيد عبد العاطيزينب فتح ػ ط/22
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  إيماف محمد عمي سمطاف ػ ط/22
 ماجستير طب األسرة  سماح عبد اهلل سالـ ػ ط/20
 ) عاميف ( ماجستير طب وجراحة العيف كريمة عبد المنعـ مصطفى ػ ط/26
  ستير طب وجراحة العيفماج دعاء السيد عمي إسماعيؿ ػ ط/24
  ماجستير طب وجراحة العيف  ىويدا إبراىيـ الصفتي ػ ط/25
  ماجستير طب وجراحة العيف  ندى محمد عبد العزيز ػ ط/26
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  ماجستير طب وجراحة العيف  نياؿ إسماعيؿ الخضري ػ ط/27
  ماجستير طب وجراحة العيف   حاـز ىاني بندؽ ػ ط/28
  ماجستير الجراحة العامة حمفشيماء مجدي عبد الر  ػ ط/29
  ماجستير الجراحة العامة  باسـ عبد الوىاب البرنس ػ ط/02
  ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  عايدة سمير رزؽ مرقص ػ ط/02
  العامة الباطنةماجستير   شيماء حسف كماؿ حسف ػ ط/00
  ماجستير الباطنة العامة اسراء ناجي محمد أبو الروس ػ ط/06
  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  داليا عمي مندور سمري ط/ ػ04
  ماجستير أمراض الجمدية والتناسمية  شيماء سامي عبد اليادي ػ ط/05
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  دعاء حامد عبد العزيز ػ ط/06
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أسماء محمد خطاب ػ ط/07
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ي محمد وتوتحامد مرس ػ ط/08
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  رضا كماؿ حسف شاىيف ػ ط/09
 ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة محمد أحمد عبد العزيز محمد ػ ط/62
 دبموـ طب األطفاؿ  محمد شوقي عمى محمد ػ ط/62
 وأمراض النساءدبمـو التوليد   نورا سامي عبد الفتاح ػ ط/60
  دبمـو أمراض الجمدية والتناسمية ىند مصطفى حامد الكاشوري ػ ط/66
  دبمـو أمراض الجمدية والتناسمية إيماف مدحت يحيي محمد  ػ ط/64
  ماجستير طب األسرة مناؿ حمدي محمد الصياد ػ ط/65
  ماجستير جراحة العظاـ   جورج ميالد متي ػ ط/66
  ماجستير جراحة العظاـ  ادهمحمد أحمد رمزي حم ػ ط/67
 ماجستير جراحة العظاـ عمى إبراىيـ معوض يوسؼ ػ ط/68

 ماجستير جراحة العظاـ محمد إبراىيـ عبد المنعـ رمضاف ػ ط/69

 )عاميف(  ماجستير الجراحة العامة  محمد سالمة الراضي ػ ط/42

 ماجستير طب األطفاؿ  والء عالء أحمد سميماف ػ ط/42

  دبمـو أمراض الجمدية والتناسمية بد المطيؼ محمود أسماء ع ػ ط/40
  455/8/4/0200الموضوع رقم 

ــا والبحــوث  ــة لمدراســات العمي ــل الكمي ــذكرة أ.د/ وكي ــى  ػػػ بشػػأفم ــة عم ــدالموافق ــل القي ودكتــوراه ماجســتير ( 6لعػػدد ) نق
 .تخصصات مختمفة 

 القــــرار

  لمجامعة ... ويرفع عمى النحو التالي : نقل القيدعمى الموافقة 
 مف طب المنوفية إلي طب عيف شمس ماجستير طب الحاالت الحرجة / محمود عبد الحميم عبد العزيز ط ػػػ2
 المنوفيةإلي طب  عيف شمسمف طب  أمراض التخاطبماجستير    سمر عمي بيومي / ط ػػػ0
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 جامعة األزىرطب  إلي المنوفيةمف طب  دكتوراه التوليد وأمراض النساء   / أسالم أحمد فرحات ط ػػػ6
  555/8/4/0200الموضوع رقم 

( درجة دبموـ وماجستير 26لعدد ) إيقاف القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار

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

 لظروؼ خاصة   2/4/0200مفلمدة عاـ  أمراض القمب واألوعية الدمويةدكتوراه  أحمد مصطفى مصطفىػ ط/ ػ2
 لظروؼ خاصة   2/4/0200مفلمدة عاـ     دكتوراه جراحة المسالؾ البولية     مصطفى محمود عبد السميعػػ ط/ 0
 بأثر رجعي   2/4/0228مفلمدة عاميف   ماجستير طب األسرة  دينا المغازي أبو صالحػػ ط/ 6
 لظروؼ خاصة   2/22/0200مفلمدة عاـ   األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   منى محيي مصطفى ػػ ط/ 4

 لظروؼ خاصة   2/22/0202مفلمدة عاـ   األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   نانسي إبراىيـ عطية ػػ ط/ 5

 بأثر رجعي       2/22/0229مفلمدة عاميف   ية والعصبيةاألمراض النفسماجستير   أحمد محمد شحاتةػػ ط/ 6

 بأثر رجعي       2/22/0229مفأمراض القمب واألوعية الدموية لمدة عاـ ماجستير  محمد فوزي بدير عرفةػػ ط/ 7

 بأثر رجعي   2/22/0228مف يفلمدة عام جراحة األنؼ واألذف والحنجرة ماجستير  مصطفى عبد الجواد محمدػػ ط/ 8

 بأثر رجعي      2/22/0229مفلمدة عاـ   السمعياتماجستير    مروة عادؿ عالـػ ط/ ػ9

 بأثر رجعي       2/4/0202مفلمدة عاـ      ماجستير جراحة العظاـ   محمود حسني السيد بسيونىػػ ط/ 22
 بأثر رجعي    2/4/0202مفلمدة عاـ     أمراض الجمدية والتناسميةماجستير    عبير شوقي رفاعيػػ ط/ 22
 بأثر رجعي    2/4/0229مفلمدة عاـ     أمراض الجمدية والتناسميةماجستير    شيماء محمود محمدػػ ط/ 20
 لظروؼ خاصة  2/22/0200مفلمدة عاـ     أمراض الجمدية والتناسميةماجستير    سارة محمد سعد البناػػ ط/ 26
 بأثر رجعي     2/4/0226مفلمدة عاميف     الجراحة العامةماجستير     محمد سالمة الراضيػػ ط/ 24
 بأثر رجعي      2/22/0229مفجراحة األنؼ واألذف والحنجرة  لمدة عاـ ماجستير   ىبو أحمد أحمد وربيػػ ط/ 25

 بأثر رجعي    2/4/0224مفلمدة أربعة سنوات    الجراحة العامةماجستير   أحمد عبد الفتاح عيد عبد الفتاحػػ ط/ 26
  655/8/4/0200قم الموضوع ر

( درجة ماجستير 0لعدد )الموافقة عمى تعديل لجنة اإلوراف  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار

 ليـ عمى النحو التالي : ... ويرفع لمجامعة تعديل لجنة اإلورافالموافقة عمى 
 

   مراض الجمدية والتناسميةماجستير األ  س عطية ويماء أحمد محرو ـ ط/ 2
  )بناءا عمى طمب أ.د/ رئيس القسـ( بالكمية زميؿ بقسـ األمراض العصبية والنفسية محمد صالح عبد الوافي د/ برفع اسم 

ضافة و      بالكمية أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  محمود السيد أبو سالم  د/ ا 
   دكتوراه جراحة التجميل والحروق   د فرج أحمد سمير أحمـ ط/ 0
  أستاذ مساعد بقسـ جراحة األوراـ بمعيد القومي ألوراـ جامعة القاىرة  محمد حمد اهلل حافظ زيدان د/ بإضافة 

  555/8/4/0200الموضوع رقم 
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( 04لعدد ) لمناقوةتوكيل لجنة الفحص واػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النور بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 دكتوراه طب وجراحة العين   ويماء محمد محمد عزام ـ ط/ 2

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  قسـباذ أست  افعبد الرحمف السباعي سرحد/ أ.ػ 
 ةػػػالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػة العيف  قسـاذ ورئيس أست   ىدي محمد كامؿ السبكيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف طب وجراحػػػ قسـباذ أست  محمد مصطفي كماؿ السعدنيد/ أ.ػ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ىند عبد اهلل عبد الوىاب حسينـ ط/ 0

   المجنة :
 ةفيػػػالمنو  ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػة  قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ شعيبد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيةعجامالطب بكميةاألمراض الجمديةوالتناسمية قسـمساعدباذأست    وفاء احمد شحاتود/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب ة األمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست    حناف حسف صبريد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   عبير ووقي رفاعي ـ ط/ 1

   المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػ ةعجاملطب بكمية ااألمراض الجمدية والتناسميػة  قسـباذ أست   ىشاـ نبيؿ خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػةعجامبكميةالطب األمراض الجمديةوالتناسمية قسـاذورئيس أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 
 دكتوراه الباثولوجيا  الجمال ويماء صبر  أحمدـ ط/ 2

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قسـباذ أست   منى عبد الحميـ قنديؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست   نرميف أحمد إحسافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست    ىالة سعيد الربعيد/ أ.ػ 
 عيف شمس ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست    ثناء السيد ىالؿد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 دكتوراه الباثولوجيا  تيسير عبد الحميد إبراىيم تعمبـ ط/ 3

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   منى عبد الحميـ قنديؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعامجبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست   محمد إبراىيـ شعبافد/ أ.ػ 
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 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست   محسف محمود مقشطد/ أ.ػ 
 دكتوراه الباثولوجيا   سارة فيمي أبو السعودـ ط/ 4

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػالباثولوجيػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   ىياـ عبد السميع عيادد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست    رحاب منير سمكةد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست    ىالة عادؿ عجينةد/ أ.ػ 
 ستير طب الحاالت الحرجةماج   إسالم محمد محمد عجيبةـ ط/ 5

   المجنة :
 ةػوفيالمن ةعجامبكمية الطب المركزة التخديروالعناية قسـمساعد باذأست   صبري إبراىيـ عبد اهللد/ أ.ػ 
 المنوفيػة ةعجامبكمية الطب المركزة التخديروالعناية قسـمساعد باذأست    وساـ الديف سمطافد/ أ.ػ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  قسـباذ ستأ   أسامة محمد أسعد فرحاتد/ أ.ػ 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج االلم  كريم محمد محمد عمى مخيمرـ ط/ 6

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامية الطب بكمػػػػػر والعناية المركزة التخديػػػ قسـباذ أست  خالد موسي محمود أبو العينيفد/ أ.ػ 
 ةػػػػػالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب ػر والعناية المركزة ػػػػػػػػػػػػالتخديػػ قسـباذ أست    صفاء محمد ىالؿد/ أ.ػ 
 ػػػػػاطنطػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػر والعناية المركزة ػػػػػػػػػػػػػػػػيػالتخد قسـباذ أست    أحمد عمى الضبعد/ أ.ػ 
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  إبراىيم حامد محمد الفيوميـ ط/ 7

   المجنة :
 ةػػالمنوفيػ ةعجامبكمية الطب ة والنفسيػػػػػ األمراض العصبية قسـباذ أست   أيمف عبد الفتاح الحدادد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػالمنوفيػػ ةعجامكمية الطب باألمراض الجمدية والتناسمية  قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػةعجام الطببكميةاألمراض الجمديةوالتناسمية قسـورئيس اذستأ          محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 ػػػػػاطنطػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػة مراض العصبية والنفسيػػػػاأل قسـباذ أست   عادؿ عبد الكريـ بدويد/ أ.ػ 

 يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد()عمي أف        
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  أحمد محمد محمد وحاتو عزامـ ط/ 22

   المجنة :
 ةػالمنوفيػ ةعجامبكمية الطب األمراض العصبية والنفسيػػػػػػة  قسـباذ أست   أيمف عبد الفتاح الحدادد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب راض الجمدية والتناسمية األم قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 اطنطػ ةعجامبكمية الطب ػػػة لنفسيػػػػػػػػػػػػاألمراض العصبية وا قسـباذ أست   محمد عبد الحكيـ سميـد/ أ.ػ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد أمجد محمد سمير واصلـ ط/ 22
   المجنة :

 ةالمنوفيةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػاء  قسـمساعد باذأست   مزةىيثـ أبو عمى حد/ أ.ػ 
 المنوفيةةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػاء  قسـمساعد باذأست   محمد عبد اهلل رزؽد/ أ.ػ 
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 ةػػػػػػػػػػػػػػوفيػػػػػػالمن ةعجامبكمية الطب ػػػاء التوليد وأمراض النسػػػػػػ قسـباذ أست   سعيد عبد العاطي صالحد/ أ.ػ 
 بنيػػػػا ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػاء التوليد وأمراض النسػػ قسـمساعد باذ أست   عمرو عمى محمد شرؼد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   منال فوز  الحسانينـ ط/ 20

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػاء التوليد وأمراض النسػػ قسـباذ أست   عبد العاؿ ناصر كماؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػاء التوليد وأمراض النسػػ قسـباذ أست   عالء الديف فتح اهلل الحمبيد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػةعجامبكمية الطب ػاء ليد وأمراض النسػػالتو  قسـمساعد باذأست   ىيثـ أبو عمى حمزةد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ػاء نسػػػػػػالتوليد وأمراض ال قسـباذ أست   عصمت حمدي أبو زيدد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير جراحة المسالك البولية  حسام عبد الرحمن قنديل ـ ط/ 21

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػةجراحة المسالؾ البوليػػػػػ قسـباذ أست   أحمد أحمد جماؿ الديفد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػةجراحة المسالؾ البوليػ قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ الشاذليد/ أ.ػ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  ػػػػةجراحة المسالؾ البوليػػػػ قسـباذ أست   أحمد رفعت النحاسد/ أ.ػ 

 دكتوراه الجراحة العامة  إيياب سعيد عبد العظيم محمودـ ط/ 22
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػةػػػػػػػػػلعامػػػػػػػػػػالجراحػػػػػػػػػػػػػػة ا قسـباذ أست    نياد عبده زيدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػةػالجراحة العام قسـمساعد باذ أست   ىشاـ شفيؽ أبو جريدةد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    أيمف أحمد عمرد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػالجراحػػػػ قسـباذ أست  حساـ أحمد توفيؽ عمى محمودد/ أ.ػ 

 واحد( )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت       
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  محمد عبد الياد  محمدـ ط/ 23

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػالباطنػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   محمود عبد العزيز قورةد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػةػػػػػػػة العامػػػػػالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـب اذأست   سعيد سيد أحمد خميسد/ أ.ػ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمد عبد القادر صبحد/ أ.ػ 

 الصحة العامة وطب المجتمعماجستير    مي مختار بسيوني ندا ـ ط/24
   المجنة :

 ةػنوفيػالمةعجامبكميةالطب  ة وطب المجتمعػػػػػالصحةالعام قسـباذ أست   صفاء عبد الفتاح بدرد/ أ.ػ 
 ةػالمنوفيةعجامبكميةالطب  ة وطب المجتمعػالصحة العام قسـباذ أست   ىويدا محمد أنور الشاذلىد/ أ.ػ 
 ةػػػػالمنوفيػػػطب  بكمية وطب المجتمعة ػػػالصحةالعام قسـباذمساعد أست   داليا الدسوقي عبد الالهد/ أ.ػ 
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 ػػػػابني ةعجامبكمية الطب  ة وطب المجتمعػػػػػػػػػالصحة العام قسـباذ أست  ىالة مصطفي ىاشـ الياديد/ أ.ػ 
 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       

 ماجستير جراحة العظام  حمود حسني السيد بسيونيمـ ط/ 25
   المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمساعد باذ أست    ىشاـ فتحي غنيـد/ أ.ػ 
 ةػػػػالمنوفيػ ةعجامكمية الطب ب جراحػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمساعد باذ أست   محمد أحمد فائؽ ساميد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػة العظػػػػػػػػاـ قسـباذ أست  أيمف سميماف إسماعيؿ سميمافد/ أ.ػ 

 ماجستير األوعة التوخيصية  أحمد مجد  إسماعيل عبرـ ط/ 26
   المجنة :

 ةػػػػالمنوفيػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػةاألشعة التشخيصيػػػ قسـورئيس اذ أست   دسوقي بسمة عبد المنعـد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػةػػػػػػاألشعة التشخيصيػػػػ قسـباذ أست    أشرؼ أنس زيتوفد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األشعة قسـباذ أست  السياجي عمى عبد العزيز سالمةد/ أ.ػ 

 ماجستير السمعيات   مروة عادل عالمـ ط/ 27
   المجنة :

 ةػػػػػػػالمنوفيطب ب األنؼ واألذف والحنجرة قسـالسمعيات ب مساعد اذأست   عبد المجيد حسف قابؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػالمنوفيطب ب األنؼ واألذف والحنجرة قسـالسمعيات ب مساعد اذأست   عابديفأحمد محمود زيف الد/ أ.ػ 
 ؽػػػػػػػػػػػػػػػػالزقازيػػطب كمية ب األنؼ واألذف والحنجرة قسـالسمعيات ب اذأست    إبتساـ أحمد نداد/ أ.ػ 

 ماجستير الجراحة العامة  محمد سالمة الراضي أحمدـ ط/ 02
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   ء محمد السيسيعالد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست   محمد عبد الجميؿ البمشيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة قسـباذ أست   د أشرؼ عمى بمبعمحمد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػ ةعجامبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست حمدي عبد اليادي محمد عبد العاطيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 
 

 ماجستير طب األطفال أسماء عادل عبد الحميد عبد العزيزـ ط/ 02
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعمجابكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست   دينا عبد الرازؽ ميدافد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجاممية الطب بك طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 

 ماجستير طب الطورائ أحمد عبد الفتاح عيد عبد الفتاحـ ط/ 00
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   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    مجدي أحمد لولحد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمد أشرؼ عمى بمبع د/أ.ػ 
 ػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـباذ أست   إيياب سعيد عبد العظيـد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة العظام أحمد مصطفي عبد العزيز أبو الخيرـ ط/ 01
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـباذ أست   أحمد فؤاد شمس الديفد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػاـ قسـعد بمسااذ أست    عمرو عيد درويشد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـباذ أست   أميف عبد الرازؽ يوسؼد/ أ.ػ 

 وجراحة العينطب ماجستير   ىند جمال عبد اهلل غنيميـ ط/ 02
   المجنة :

 ةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ة العيفػػطب وجراح قسـمساعد باذ أست    مروة عمى ذكيػ د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ة العيفػػطب وجراح قسـمساعد باذ أست   محمد سامي عبد العزيزػ د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ة العيفػػب وجراحط قسـمساعد باذ أست    أسماء محمد إبراىيـػ د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ة العيفػػطب وجراح قسـمساعد باذ أست   محمد ناجي المحمديػ د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
  855/8/4/0200الموضوع رقم 

طالب  (42لعدد ) تسجيل موضوع الرسالةػ بشأف الموافقة عمى  اسات العميا والبحوثمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدر 
 وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
 ماجستير طب وجراحة العين  خيرمياب السعيد بخيت أحمد أبو ال ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
تأثير زرع العدسات )توريؾ( داخؿ العيف مقابؿ شقوؽ استرخاء القرنية المحيطية لالستجماتيـز أثناء جراحة المياه 

 البيضاء .
 المورفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحػة العيف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   أسامة عبد اهلل المرسيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب    منار فوزي داودػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػجطب وجراحػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب    أحمد عادؿ سالمةػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   ريم أحمد محمد خيرت صقرم ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة بيف تقوية العضمة المستقيمة األنسية والجراحة عمى ثالث عضالت في الحوؿ الوحشي كبير الزاوية .
 المورفون : 
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 ػةالمنوفيػػػ ةػػػػػػػعػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست   ىدي محمد كامؿ السبكيػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجطب وجراحػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب   منار فوزي محمد داودػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    دعاء عمى نجيب واد  ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 طي في صمبة العيف .تقييـ تثبيت ذراع العدسة الثانوية المشفو الالخي
 المورفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػجامطب وجراحػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـاذ بأست   ىاني أحمد خيريػ   أ.د/ 

 ػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػجطب وجراحػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب    أحمد عادؿ سالمةػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  كريمة عبد المنعم مصطفي صالح ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

تقييـ األوعية الدموية لمعصب البصري باستخداـ التصوير المقطعي البصري لألوعية الدموية في المرضي الذيف 
 يعانوف مف المياه الزرقاء األولية مفتوحة الزاوية .

 المورفون : 
 ػػػػةالمنوفيػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـاذ بأست   مصطفي كماؿ نصارد/ ػ   أ.

 المنوفيػػة ةعامػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب   أسماء محمد إبراىيـػ   د/ 

 ػػػػػػػةػػػػالمنوفيػػ ةعامػػجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب طب وج قسـمدرس ب   أحمد إسماعيؿ رمضافػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   إسالم صبحي عبد الحميم سعد ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 ائية مناعية .وبيتا كاتنيف في سرطاف الجمد غير الميالني : دراسة سريرية وىستوكيمي 6التعبير عف س ياي اؿ ا سار 
 المورفون : 

 ةلمنوفيا ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ةػاألمراض الجمدية والتناسم قسـأستاذ ب   عالء حسف مرعيػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػةبكمية طب  ة والتناسميةػػػػػػػاألمراض الجمدي قسـأستاذ مساعد ب    وفاء أحمد شحاتةػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجالباثولوجيػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   نيي محمد نور الديفػ   د/ 

 
 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  إسراء عبد المقصود حسن القاضي ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 في البياؽ. 02ب ػػػػ 5التعبير عف الحمض النووي الريبوسومي الدقيؽ 
 المورفون : 

 المنوفيػػػػػة ةعامػػجبكمية الطب  ة والتناسميةػاألمراض الجمدي قسـأستاذ ب   عالء حسف مرعيػ   أ.د/ 
 ةػػػػػػػالمنوفيػػػػبكمية طب  ة والتناسميةػاألمراض الجمدي قسـأستاذ مساعد ب    وفاء أحمد شحاتةػ   د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػجء الحيويػػة بكمية الطب االكيميػػ قسـأستاذ مساعد ب   إيماف مسعود عبد الجيدػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   أسماء فيمي إبراىيم إبراىيم ط/ـــ 5
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 :  الرسالة موضوع
 التعبير الجيني وتعدد األشكاؿ لسيركادياف كموؾ جيف في البياؽ غير القطاعي .

 المورفون : 
 المنوفيػػػػػة ةعامجبكمية الطب  ة والتناسميةيػػػاألمراض الجمد قسـأستاذ ب   ر عنتر فرجعزة جابػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالكيميػػػػاء الحيويػػػػػػة بكمية الطب  قسـأستاذ ب   إيماف عبد الفتاح بدرػ   أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   يحنان سالمة أحمد البمون ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

مقارنة الحديد "صف اكتيؼ" المحمؿ عمى الجسيـ الشحمي بالحديد التقميدي في عالج فقر الدـ الناتج عف نقص الحديد 
. 

 المورفون : 
 ػػػػةػػػػوفيػػالمن ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػطب األطف قسـأستاذ مساعد ب    وائؿ عباس بحبحػ د/ 

 ةالمنوفيػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػطب األطف قسـاستشاري مساعد ب   أسماء عبد السميع محمودػ د/ 

 ػػػػػػػةػػػالمنوفيػػػ بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػة الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـمدرس ب   نوراف طمعت أبو الخيرػ د/ 

 ماجستير طب األطفال   سماح عادل محمود جبريل ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بيف إعطاء سترات الكافييف مبكرا وحدوث اعتالؿ كموي في األطفاؿ حديثي الوالدة الخدج.
 المورفون : 

 ػػػػةالمنوفيػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط قسـأستاذ ب   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػطب األطف قسـمدرس ب    أماني أحمد البناػ   د/ 

 دكتوراه طب األطفال   ابتسام محمد محمود سميمو ط/ـــ 22
 :  ةالرسال موضوع

 النيفريف في البولي كمؤشر لمقصور الكموي الحاد في الحاالت الحرجة لألطفاؿ حديثي الوالدة .
 المورفون : 

 ػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػط قسـأستاذ ب    غادة محمد المشدػ أ.د/ 

 ػػػةػالمنوفيػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػطب األطف قسـاستشاري مساعد ب   ف مصطفي السيدحناػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػطب األطف قسـمدرس ب   زيف عبد المطيؼ عمرػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػة الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـدرس بم    سارة محمود الديبػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال  أحمد عادل عبد المقصود الصاو  ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بيف مستوي األلبوميف في الدـ وبعض مضاعفات الخداج .
 المورفون : 

 ػػػةالمنوفيػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط قسـأستاذ ب    فيؽميا عاطؼ تو ػ أ.د/ 
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 ػػػػػػػػػةالمنوفيػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط قسـأستاذ ب   سيير سيد أبو العالػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطف قسـمدرس ب    أماني أحمد البناػ   د/ 

 ماجستير الباثولوجيا  آيات ووقي سيد أحمد أبو ىولو ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 ف البروستاتا : دراسة ىستوكيميائية مناعية .في سرطا 9.5وبي جي بي  0أظيار تشؾ 
 المورفون : 

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست    ىالة سعيد الربعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـمساعد باذ أست  رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيفد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػطب كمية بعالج األوراـ والطب النووي  قسـمساعد باذ أست   ىاجر عبد المجيد العجيزيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـب مدرس  منى عبد الحميد محمد قورةد/    ػ

 دكتوراه الباثولوجيا   جياد رأفت أمين الجعفراو  ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

 .في سرطاف البروستاتا : دراسة مناعية ىيستوكيميائية  2و سيريؾ  2إظيار بي تف و ب يدي اؿ 
 المورفون : 

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـورئيس اذ أست   مشيرة محمد عبد الواحدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـمساعد باذ أست    نانيس شوقي ىولود/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـب مدرس    أميرة عبد اهلل فودةد/    ػ
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـب مدرس    ىند أحمد قاسـد/    ػ
 ةالمنوفي ةعجامبكمية الطب ج األوراـ والطب النووي عال قسـبمدرس   ريياـ أحمد عبد العزيز حسفد/  ػ 

 دكتوراه طب الطوارئ  محمد عالء الدين أبو اليزيد الحمزاو  ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 ت فوؽ الصوتية السريعة في الصدمة وانخفاض ضغط الدـ في مرضي الصدمات في قسـ الطوارئ .بروتوكوؿ الموجا
 المورفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ ب   محمود بدوي إبراىيـػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحػ قسـأستاذ ب    طارؽ محيي راجحػ أ.د/ 

 ةالمنوفي ةعامػػجبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب   أحمد سعيد الكيالنيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػةاألشعة التشخيصيػػ قسـمدرس ب   محمد بسيوني الغناـ ػ   د/

 ماجستير طب الطوارئ   نرمين بطرس زكريا جوىر ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

الطوارئ بمستشفيات جامعة  القيمة التنبؤية لمقياس "ىارت" لدي المرضي الذيف يعانوف مف آالـ في الصدر بقسـ
 المنوفية .

 المورفون : 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة قسـأستاذ ب    طارؽ محيي راجحػ أ.د/ 

 ةالمنوفي ةعامجلطب بكمية ا ةالقمب واألوعيةالدموي قسـمساعد بأستاذ   أحمد مختار القرشػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة قسـمدرس ب   فاطمة إبراىيـ يوسؼػ   د/ 

 ةالمنوفيػػةعجامبكمية الطب  ةالجراحةالعام قسـمدرس طب الطوارئ ب   محمد فوزي طنطاويػ   د/ 

 ماجستير طب الطوارئ   يد عبد المنعم خميفةمي سع ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ نمط وعالج ونتائج مرضي التسمـ الحاد غير المستقر بقسـ الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية .
 المورفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  العامػػػػة الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ ب   أحمد صبري الجماؿػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب بكمية  الطب الشرعي والسمػػػػوـ قسـأستاذ مساعد ب   أحمد كماؿ الديف الفقيػ   د/ 

 ةالمنوفيػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػةػػػػػػالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػ قسـمدرس ب    محمد عبده عتمافػ   د/ 

 ةالمنوفي ةعامجبكميةالطب  ةالجراحػػةالعام قسـمدرس طب الطوارئ ب   أحمد عبد الحكـ أيوبػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   محمود محمد أبو المعاطي نوارة ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

 فاوية كعامؿ تنبئي لسرطاف الغدة الدرقية .دراسة نسبة الخاليا المتعادلة إلى الخاليا الميم
 المورفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػةػػػػػػػػالجراحػػػػػػػػػػػػػة العامػػػ قسـأستاذ ب   محمود عبد المطيؼ بيراـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػةػػػػػػػػػػػالجراحة العامػػ قسـأستاذ مساعد ب   محمود أحمد شاىيفػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػالجراحػػة العامػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   محمد كماؿ الحنفيػ   د/ 

 ماجستير طب الطوارئ   أحمد رجب عبده سميمة ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

تخداـ مقياس تقييـ فشؿ األعضاء المتسمسؿ السريع ومتالزمة االستجابة العضوية لاللتيابات في التنبؤ بنتائج اس
 المرضي الذيف يعانوف مف التسمـ بالدـ في قسـ الطوارئ في مستشفيات جامعة المنوفية .

 المورفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػة العامالجراحػػػػػ قسـأستاذ ب    طارؽ محيي راجحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة قسـمدرس ب   محمود مجدي العباسػ   د/ 

 ةعػػػػػجامبكميػػػػػة الطػػػػػب  ةالجراحةالعامػػػػػ قسػػػػػـمػػػػػدرس طػػػػػب الطػػػػػوارئ ب    آثار فكري الشيفػ   د/ 
 ةالمنوفيػ

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أية ووقي عبد الرحمن بده ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التنبؤية لحجـ التوتة الجنينية في تقييد النمو داخؿ الرحـ .
 المورفون : 
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 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  لنسػػػػػػػاءالتوليد وأمراض ا قسـأستاذ ب   ناصر كماؿ عبد العاؿػ أ.د/ 

 ػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اءمراض النسػػالتوليد وأ قسـأستاذ ب    نياد محمود حسنيػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اءتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػال قسـمدرس ب   ىبو ماجد أبو شاديػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػةاألشعة التشخيصيػ قسـمدرس ب   دعاء محمد حسني أحمدػ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء    أمل وفيق حامد ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

عاد لمرئة الجنينية كثافة نسيج الرئة إلى النسيج الكبدي وقياس مؤشرات استخداـ الموجات فوؽ الصوتية ثالثية األب
 دوبمر الشرياف الرئوي في التنبؤ باكتماؿ الرئة الجنينية .

 المورفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـأستاذ ب   محمد فتح اهلل أبو النصرػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػ ةعجامبكميةالطب  ػاءوأمراض النسالتوليد  قسـمساعد بأستاذ   وائؿ جابر الدماطيػ   د/ 

 ةالمنوفيػ ةعامػػػػجبكميةالطب  اءالتوليد وأمراض النس قسـمساعد بأستاذ   ىيثـ أبو عمى حمزةػ   د/ 

 ػػػػةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػةاألشعة التشخيصي قسـمساعد بأستاذ   شيماء عبد الحميد حسنيفػ   د/ 

 ةالمنوفيػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػاءسػػػػػػػػػػالتوليد وأمراض الن قسـمدرس ب    أحمد محمد ثروتػ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   إيمان إبراىيم محمد حجاز  ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 ؽ في المرحمة الثانية مف المخاض عمى نتائج الوالدة .تأثير ضغط الرحـ القاعي المطب
 المورفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػاء قسـأستاذ ب   مدحت عصاـ الديف حمميػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػةعجام الطببكمية ػاءالتوليد وأمراض النس قسـمساعد بأستاذ   محمد السباعي عنترػ   د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامجبكمية الطب  ػاءػػػػػػالتوليد وأمراض النس قسـمدرس ب   أماني السيد أحمد عوضػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   نيي محمد عاشور جبريؿػ   د/ 

 
 

   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  وريف لطفي سعيد الوامي ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 االرتباط بيف مستوي تحميؿ ا لدي دايمر ومقياس السينتاكس لتقييـ مدي شدة قصور الشراييف التاجية .
 المورفون : 

 ػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ةألوعية الدمويب واالقم قسـأستاذ ب    أماني رجب سراجػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػجبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػة قسـأستاذ ب    وليد عبده إبراىيـػ أ.د/ 

 ػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ةالقمب واألوعية الدموي قسـمدرس ب   سوزي صالح الشيفػ   د/ 

   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   سارة سامي منصور ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع
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( بمدي شدة قصور rs4986938) 0عالقة مستوي ىرموف اإلستروجيف بالدـ والتحور الجيني لمستقبالت اإلستروجيف 
 الشراييف التاجية .

 المورفون : 
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػالمنوفيػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػة قسـأستاذ ب    اني رجب سراجأمػ أ.د/ 

 ػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيطب بكمية  ػةالقمب واألوعية الدموي قسـمساعد بأستاذ     مراد بشاي ميناػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  مب واألوعية الدمويةالق قسـمدرس ب   سوزي صالح الشيفػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػجبكمية الطب  ةالباثولوجيا اإلكمينيكيػػ قسـمدرس ب   عبير عبد الفتاح الجزارػ   د/ 

   ويةماجستير أمراض القمب واألوعية الدم  إبراىيم محمد السيد الطحان ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 مع مؤشر الكاحؿ العضدي في مرضي ضيؽ الشراييف التاجية . CA 125ارتباط نسبة 
 المورفون : 

 ػةػػػػػػػػػالمنوفيػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػةالقمب واألوعية الدموي قسـأستاذ ب    أماني رجب سراجػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػةعجامبكمية الطب  ةالقمب واألوعية الدموب قسـعد بمساأستاذ   محمد يحيي عبد الخالؽػ   د/ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعجامبكمية الطب  ػػةالقمب واألوعية الدمويػػػ قسـمدرس ب    ىند محمد عبدهػ   د/ 

   الكيمياء الحيوية الطبيةماجستير   نورىان محمد خالد سالمو ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع
 في التياب الروماتويد المفصمي . 4وعامؿ تنظيـ االنترفيروف  44الجيني لالنترفيروف المحفز لمبروتيف  التعبير

 المورفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػػػالكيمياء الحيوية الطبي قسـأستاذ ب   ميا أحمد فتحي حمودةػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ة الطبيةػػػػالكيمياء الحيوي قسـذ بأستا   أشرؼ عبد الرءوؼ داودػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ة الطبيةػػػػػالكيمياء الحيوي قسـمدرس ب   شيماء السيد رمضاف جنينةػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  العامػػػػػػػةة ػػػػػػػػالباطنػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   إيناس صبحي زىرافػ   د/ 

 

   الكيمياء الحيوية الطبيةماجستير   تسنيم جمال عبده أحمد ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 وعالقتو بمرض السكري . 29-في مرضي الكوفيد  DPP-4دراسة تأثير التعدد الجيني لجيف 
 المورفون : 

 ةالمنوفيػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػالكيمياء الحيوية الطبي قسـأستاذ ب   ناؿ عبد العزيز سعفافمػ أ.د/ 

 ػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعجامبكمية الطب ة مياء الحيويالكي قسـأستاذ مساعد ب   أيمف كيالني عبد الحميدػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػالكيمياء الحيوي قسـمدرس ب   مناؿ عبد المنعـ الميثيػ   د/ 

 ػػػػػةػػػالمنوفي ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـمدرس ب   أماني عمى سمطافػ   د/ 

   لصدرية والتدرنماجستير األمراض ا  كريم مجد  محمد سعيد ط/ـــ 05
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 :  الرسالة موضوع
( المصحوب بفشؿ حاد SARS-COV-2قيمة الوضع المنبطح بدوف أنبوية حنجرية عمى مرضي كورونا المستجد )

 في الجياز التنفسي ونقص تشبع أكسيجيف الدـ .
 المورفون : 

 المنوفيػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب ة والتدرف األمراض الصدري قسـأستاذ ب   أسامة فييـ منصورػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػة ةعامػػجبكمية الطب ػة والتدرف األمراض الصدريػػ قسـأستاذ ب   محمود موسي الحبشيػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػ ةعامػجبكمية الطب األمراض الصدريػػة والتدرف  قسـمدرس ب   أسرار محروس ىالؿػ   د/ 

   عالج األورام والطب النوو  ماجستير  أحمد ووقي عبد الرحمن بده ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

مقارنو تأثير حقف عقار الترستوزوماب وريديا أو تحت الجمد عمى القمب في حاالت سرطاف الثدي ػػػػ ما بعد الجراحة ػػػ 
 ( .HER-2االيجابيو لمستقبؿ )

 المورفون : 
 ةالمنوفي ةعامػػجبكمية الطب ػب النووي عالج األوراـ والطػػ قسـأستاذ ب   ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 

 ةػػػػالمنوفيػػػػػطب بكمية عالج األوراـ والطب النووي  قسـأستاذ مساعد ب   أشرؼ السيد عبد الغنيػ   د/ 

 المنوفيػػػةطب بكمية نووي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػالج األوراـ والطب ال قسـمدرس ب   أميرة حسني حجازيػ   د/ 

 ػػػػػػػػػةػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػطب بكمية عػػػػػػػػػالج األوراـ والطب النووي  قسـمدرس ب   ريياـ أحمد عبد العزيزػ   د/ 

   ماجستير األوعة التوخيصية  أسماء عبد الغني عبد الرازق ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 . 29 –مصاحب لمرضي فيروس كرونا المستجد نتائج التصوير الطبي لمجياز العصبي المركزي والطرفي ال
 المورفون : 

 المنوفيػػة ةعامػػجبكمية الطب ػة األشعة التشخيصيػػػػ قسـأستاذ مساعد ب   شيماء عبد الحميد حسنيفػ د/ 

 ػةػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب األشعػػػة التشخيصيػػػػػػة  قسـمدرس ب   محمد كامؿ عبد المجيدػ د/ 

 

   دكتوراه الطفيميات الطبية  أسماء رمضان فتحي عمى ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا عمى الفئراف المعداة معمميا بالبميارسيا منسوني  .
 المورفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجالطب  بكميةػػة ػػػػػػػػػالطفيميات الطبيػػػػػػػ قسـأستاذ ب   نانسي محمود حربوػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب ػػػػػة ػػالطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػ قسـأستاذ ب   مناؿ أحمد المميجيػ أ.د/ 

 ػػػةالمنوفيػػ ةعامػػػػػػػػػػجة الطب بكميػػػة الطفيميات الطبيػ قسـأستاذ مساعد ب    سموي فؤاد عشيبةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب ػػػػػة يميات الطبيػػػػػػػالطف قسـمدرس ب   نيي أحمد أبو خميؿػ   د/ 

   دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا    مي كمال عبد الخالق ط/ـــ 12
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 :  الرسالة موضوع
يا المتعادلة إلى الخاليا الميمفاوية لمتنبؤ المبكر بشدة ونتائج التياب البنكرياس بعد عمؿ منظار القنوات نسبة الخال
 المرارية .

 المورفون : 
 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب األمراض المتوطنػػػة  قسـأستاذ ورئيس     أيمف محمد المحمحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػجبكمية الطب ػػة األمراض المتوطنػ قسـتاذ مساعد بأس   مؤمنة سعيد الحاموليػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػالمنوفيػػػب أستاذ مساعد الكبد والجياز اليضمي بمعيد الكبد القومي   عمى سعد الديف نداػ أ.د/ 

 المنوفيػػػة ةعامػػػػػػػػػػج بكمية الطبػة ػػػاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   أماني عباس عامرػ   د/ 

   ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا    أمير فتحي لبيب ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع

القمبي والكرياتيف كينيز وحيد الفوسفات بالمصؿ في االكتشاؼ المبكر  2ػػ ب و تروبونيف ػػػدور الناترووتيؾ ببتيد ػ
 . 29إلعتالؿ القمب في المرضي المصابيف بكوفيد 

 المورفون : 
 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب ػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض المتوطن قسـبأستاذ    حساـ إبراىيـ محمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػجبكمية الطب األمراض المتوطنػػػة  قسـأستاذ مساعد ب    نجالء سعيد العبدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػجبكمية الطب األمراض المتوطنػػػة  قسـأستاذ مساعد ب    صقر أيمف أحمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـمدرس ب   محمد محمود طريحػ   د/ 

    طب وجراحة العينماجستير    إسالم بدر صالح ط/ـــ 11
 :  لرسالةا موضوع

 التخثير الضوئي بميزر األرجوف مقابؿ ميتوميسيف سي لتقميؿ تكرار اإلصابة بعد جراحة الظفرة .
 المورفون : 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب  ة العيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراح بقسـأستاذ     ىشاـ محمد المزارػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب  ة العيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراح بقسـمدرس   د رمضافأحمد إسماعيؿ محمػ   د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب  ة العيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراح بقسـمدرس    أحمد عادؿ زناتي سالمةػ   د/ 

    دراسة األنسجة وبيولوجيا الخمية عمم ماجستير   نوره ممدوح خواجة ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

الدور الوقائي المحتمؿ لعقار المونتيموكاست عمى السمية الكبدية لعقار التريبتيزوؿ في ذكور الجرذاف البيضاء البالغة 
 )دراسة ىستولوجية وىستوكيمياء مناعية( .

 المورفون : 
 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب يستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال بقسـأستاذ    ماجدة أحمد منصورػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مساعد بقسـأستاذ     نجوي سعد غنيـػ   د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بقسـس مدر     سعاد شبؿ شبؿػ   د/ 
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   ماجستير عمم دراسة األنسجة وبيولوجيا الخمية    وروق عبد المنعم فرج ط/ـــ 13
 :  الرسالة موضوع

سط العمؽ بحمض الجميكوليؾ المعالج عمى شيخوخة الجمد المسببة دراسة ميكروسكوبية لمتأثير المفيد مف التقشير متو 
 بالجاالكتوز .
 المورفون : 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بقسـأستاذ     ميا السيد سميمافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مساعد بقسـأستاذ     سيفرانيا إبراىيـ ياػ   د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بقسـمدرس     رانيا سعد عمارةػ   د/ 

   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  نجو  إبراىيم مسعود غالي ط/ـــ 14
 :  الرسالة موضوع

االختالفات المرتبطة بالجنس في الخدمات العالجية داخؿ المستشفى والنتائج بيف المرضي الذيف يعانوف مف متالزمة 
 الشرياف التاجي الحادة .

 المورفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػة قسـأستاذ ب    أحمد محمد عمارةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػةةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموبة قسـأستاذمساعد ب   نيفيف إبراىيـ ساميػ   د/ 

    أمراض الباطنة العامةماجستير   نبوية محمد محمد الغتمي ط/ـــ 15
 :  الرسالة موضوع

 ؟  6تقييـ الحالة الغذائية لمرضي اإلستصفاء الدموي ، ىؿ ىناؾ أي دور ألوميجا 
 المورفون : 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـأستاذ    أحمد ربيع العربجيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـأستاذ    ياسيف صالح ياسيفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مساعد بقسـأستاذ     ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 

 المنوفيػةبكمية طب الصحة العامة وطب المجتمع  بقسـمساعد أستاذ    ميزينب عبد العزيز قاسػ أ.د/ 

   ماجستير أمراض الباطنة العامة   وئام سامي عبد الحميم زايد ط/ـــ 16
 :  الرسالة موضوع

 عمى عالمات اإللتياب في مرضي االستصفاء الدموي المزمف . 6دراسة دور أوميغا 
 المورفون : 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـأستاذ    زيز قورةمحمود عبد العػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـأستاذ   محمود محمد عبد العزيز عمارةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مساعد بقسـأستاذ     ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 

 المنوفيػةبكمية الطب جامعة الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـ مدرس   نوراف طمعت أبو الخيرػ   د/ 

   ماجستير عالج األورام والطب النوو   ىبو عبد العزيز محمود واىين ط/ـــ 17
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 :  الرسالة موضوع
 تأثير التغذية المناعية المبكرة في مرضي أوراـ الحوض الذيف يتمقوف العالج اإلشعاعي .

 المورفون : 
 المنوفية ةعامػػجكمية الطب بعالج األوراـ والطػػػب النووي  قسـأستاذ ب   إيماف عبد الرازؽ توفيؽػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػةبكمية طب عالج األوراـ والطب النووي  قسـأستاذ مساعد ب   ىاجر عبد المجيد العجيزيػ   د/ 

 المنوفيػػػةبكمية طب عػػػػػػػػػالج األوراـ والطب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنووي  قسـمدرس ب   أميرة حسني حجازيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب عػػػػػػػػػالج األوراـ والطب النووي  قسـمدرس ب   يياـ أحمد عبد العزيزر ػ   د/ 

    جراحة العظامماجستير    أنس حسن سالمة ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

الشريحة التشريحية ذات كسور الثمث السفمي مف عظمة القصبة دراسة مقارنة بيف المسمار التشابكي الخبير و 
 المواصفات الخاصة .

 المورفون : 
 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  بقسـأستاذ    محمد الصاوي حبيبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػاـ جراحة العظػػػػ مساعد بقسـأستاذ    عمرو عبد المرضي قنديؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  بقسـمدرس    أحمد نصر الديف البربريػ أ.د/ 

  555/8/4/0200الموضوع رقم 

محمــد المقػػدـ مػػف الطبيػػب/  قبــول االعتــذارالموافقــة عمــى  ػػػ بشػػأفالعميــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات 
 وذلؾ لظروؼ خاصة . 0200الدكتوراه الجزء الثاني نظري وشفوي دور إبريؿ عف دخوؿ امتحاف  األمين عبده صدقي

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة

  625/8/4/0200الموضوع رقم 

الموافقــة عمــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح  ػػػ بشػػأفة لمدراســات العميــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــ
 لكل من عمى النحو التالي : الدرجة

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  م

 ػػػػػػػػػػ ظاـجراحة الع دكتوراه عبد الحميد سالـ عبد الحميد راجح ط/ 2
 ػػػػػػػػػػ جراحة العظاـ دكتوراه عمى فيمي عمى السيد ط/ 0
 ػػػػػػػػػػ جراحة العظاـ دكتوراه محمد شوقي عبد الحميد عرفةط/ 6
 ػػػػػػػػػػ جراحة المسالؾ البولية دكتوراه فايز أحمد محمد العسكري ط/ 4
 ػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه مروة محمد طوط/ 5
 ػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه منى السعيد مسعود عبد اهلل عيسيط/ 6
 ػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه إيماف عبد اهلل عبد الستار أبو حجازيط/ 7
 ػػػػػػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه محمود عمى محروس أبو زيدط/ 8
 ػػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه عبد المقصودأماني محمد  ط/ 9
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 ػػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه عبير مدحت بسيونيط/ 22
 ػػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه سمر شوقي خميفة سالمافط/ 22
 ػػػػػػػػػػ طب وجراحة العيف دكتوراه عمى عبد الحكـ عمى الحايس ط/ 20
 ػػػػػػػػػػ األمراض العصبية والطب النفسي دكتوراه شيري سميـ فوزي ط/ 26
 ػػػػػػػػػػ الطب الطبيعي دكتوراه أميرة طارؽ الشنواني ط/ 24
 ػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه والء متولي عبد المجيد الغرياني ط/ 25
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير إيماف رزؽ محمد يونس ط/ 26
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير محمد حساـ عبد المقصود جعفر ط/ 27
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 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة

  625/8/4/0200الموضوع رقم 

 . 0200قبوؿ دورة القيد )دبموـ ػػ ماجستير ػػػ دكتوراه( إبريؿ  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 القــــرار

 ... ويرفع لمجامعةلنحو التالي :عمى اقبول دورة القيد عمى الموافقة 

 ـــ جراحة المسالك البولية :2
 ػػػ ط/ عبد العزيز أنور عبد العزيز نصير الماجستير :
 ػػػ ط/ محمود عبد العزيز موسي عامر الدكتوراه:

 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير مصطفي عبد السالـ أحمد عشماوي ط/ 42
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير محمود محمد السيد إسماعيؿط/ 40
 /جيد/ أمراض الباطنة العامة ماجستير أشرؼ محمد محمد فايد ط/ 46
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير مروة السيد عطية حبيب ط/ 44
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ناجي الميدي محمد حجاج ط/ 45
 جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير ريـ جابر عبد المجيد المحروؽ ط/ 46
 جيد جدا اية المركزةالتخدير والعن ماجستير مرفت عبد المعطي المغربيط/ 47
 جيد// طب الطوارئ ماجستير إبراىيـ محمد شبؿ كماؿ الغباشي ط/ 48
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير زينب لطفي عبد النبي األقرع ط/ 49
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير دينا جابر حامد عبد المنعـ ط/ 52
 جيد جدا جراحة العظاـ ماجستير خالد عبد المجيد عبد الستار شريؼ ط/ 52
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير إبراىيـ فوزي عبد الفتاح بسيوني ط/ 50
 جيد// جراحة األذف واألنؼ والحنجرة دبمـو محمد صبري عبد الواحد ط/ 56
 جيد// التوليد وأمراض النساء دبمـو ريياـ فتحي أحمد رضواف ط/ 54
 جيد// ليد وأمراض النساءالتو  دبمـو سارة أشرؼ شريؼ الزالؿ ط/ 55
 جيد// التوليد وأمراض النساء دبمـو جياد عبد الحميد فرج نور ط/ 56
 جيد// طب وجراحة العيف دبمـو أحمد إبراىيـ السيد عمى زالبيو ط/ 57
 جيد// أمراض الباطنة العامة دبمـو أماني سعد محمود ماضي ط/ 58
 جيد// األمراض العصبية والطب النفسي بمـود أحمد شعباف عبد السالـ فرج النجار ط/ 59
 جيد// جراحة العظاـ دبمـو جرجس أميؿ نصيؼ غطاس ط/ 62
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير ىشاـ محمد محمود عبد اليادي ط/ 62
 ػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه ط/ أميرة زكي يس بدوي 60
 ػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه ط/ حناف حسف عمى الشيتي 66
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 : الباثولوجياـــ 0
 نورا رجب عبد العزيز صقر ػػػ ط/  أية عاطؼ أحمد عموافػػػ ط/ الماجستير:

 أماني رجب عمى عبد الحميد ػػػ ط/ خالد صالح الديف الشافعي داليا ػػػ ط/
 عبد الرحمف مسعد محمد البدري ػػػ ط/  تقي أحمد فؤاد السيسي ػػػ ط/

 مروة سعيد رشاد المصريػػػ ط/ الدكتوراه:
 : الفسيولوجيـــ 1

 ػػػ ط/ أمنية محمد محمد الحاج سيد  رنا طارؽ عطوه ىيكؿ ػػػ ط/ الماجستير :
 سممي عزت عبد الفتاح البابمي ػػػ ط/

 : أمراض القمب واألوعية الدمويةـــ 2
 ػػػ ط/ محمد عبد الكريـ مصطفي محمد محمد فوزي عبد الحميد حسنيف ػػػ ط/ : الماجستير

 رأفت محمد أحمد بيومي غزالفػػػ ط/ أحمد محمد عبد السميع محمد ػػػ ط/
 ميد أحمد محمد الكفراويعبد الح ػػػ ط/  أحمد فوزي كامؿ أبو جبؿ ػػػ ط/
 محمد حمدي فؤاد المنسي ػػػ ط/ محمد مصطفي أحمد مصطفي ػػػ ط/
 إسالـ الشحات أحمد إبراىيـ ارز ػػػ ط/ نبيو محمد عادؿ عبد الحميد ػػػ ط/
 أسامة فتحي رمضاف االجيوري ػػػ ط/  سعيد محمد محمود عبد اهلل ػػػ ط/

 أسماء السيد سميماف البمتاجي ػػ ط/ػ  محمد يحيي عمى بده ػػػ ط/ الدكتوراه :
 أحمد شوقي عمى حسف ػػػ ط/  محمد حسف حميدة عبد ربو ػػػ ط/
 أسماء رشاد السيد التراس ػػػ ط/ حسيف السيد حسيف عبد الفتاح ػػػ ط/
 عطية عبد المحسف عطيو سندػػػ ط/  خالد اماـ محمود الشافعي ػػػ ط/
 كريـ فتحي الشحات أحمد أدـ ػػػ ط/ محمود عباس أبو سريع خضر ػػػ ط/

 محمد محمود محمد إبراىيـ قنديؿ ػػػ ط/ أسامة محمد محمد حسف رزؽ ػػػ ط/ الدبموم :
 محمد بيجت يوسؼ فيمي البرادعي ػػػ ط/ عبد المقصود يوسؼ عبد المقصود ػػػ ط/
 عبد القادر إبراىيـ فارس كمبوش ػػػ ط/  خميؿ حسف إبراىيـ خميؿػػػ ط/

 : لوجيا اإلكمينيكيةالفارماكو ـــ 3
 فاطمة طارؽ فتحي شندي ػػػ ط/ حبيبة ضحا متولي عبد الرازؽ ػػػ ط/ : الماجستير

 أميرة سعيد شعباف أبو حجازي ػػػ ط/
 أية جابر إبراىيـ كشؾ ػػػ ط/ الدكتوراه :
 : الكيمياء الحيويةـــ 4
 فرمريـ صبري حسيف جع ػػػ ط/  أسماء محفوظ حامد عمى ػػػ ط/ :الماجستير

 كريمة صبري حسيف جعفر ػػػ ط/
 حسناء محمد شبؿ عطا ػػػ ط/ الدكتوراه :
 : الطب الطبيعيـــ 5
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 أماني توفيؽ محمد الفخراني ػػػ ط/ :الدبموم 
 فاطمة الزىراء محمد محمد خطاب ػػػ ط/ الدكتوراه :
 : التوليد أمراض النساءـــ 6
 حمد خالد ياسيف محمدأ ػػػ ط/  إسراء أحمد السيد ضيؼ ػػػ ط/ :الماجستير

 منار فصيح محمد مصطفي بحيريػػػ ط/ أميرة سعيد عبد المطيؼ مصطفيػػػ ط/
 رحمو جماؿ عبد الرازؽ محجوب ػػػ ط/ أسماء وحيد أحمد إسماعيؿ خطاب ػػػ ط/
 عمر محمد كماؿ حسنيف مصطفي حمادة ػػػ ط/  سممي سعد محمد عمى صقرػػػ ط/

 أميمي ميشيؿ فيمي بانوبػػػ ط/  راىيـ كشؾأحمد جابر إب ػػػ ط/ الدكتوراه :
 مريياف محمد محمود أحمد خميؿ ػػػ ط/

 ػػػ ط/أسماء إبراىيـ حسف السيد  ميا محمد سيد عمى  ػػػ ط/ الدبموم :
 وفاء مصطفي أحمد الراعي ػػػ ط/  أمينة حسف محمد محمد ػػػ ط/
 مصطفي سيد فتحي سيد ػػػ ط/ إيماف حمدي السيد محمد أبو عبية ػػػ ط/
 أسماء مصباح عبده سيؼ النصر ػػػ ط/ أسماء محمد عبد الحميد معوضػػػ ط/
 ىمسة عبد اليادي محمد ػػػ ط/  عال صبري حسيف رياض ػػػ ط/

 أمؿ عبد الحميد عمى فتح اهلل ػػػ ط/ ػػػ ط/ عبد الرحمف سمير فؤاد أحمد
 بو الفتوح محمودإيناس محمد أ ػػػ ط/ عماد مبروؾ عبد الحميـ عبد الحميد ػػػ ط/

 : طب المناطق الحارة وصحتياـــ 7
 محمد أحمد عبد الحميد أبو موسي ػػػ ط/  بدر إبراىيـ رجب مرؽ ػػػ ط/ :الماجستير

 أحمد محمود السيد أبو السعود ػػػ ط/
 إسماعيؿ محمد محمد إسماعيؿ ػػػ ط/ الدبموم :

 أحمد نبيؿ عوض زىراف ػػػ ط/ دينا يحي عبد الشافي عوض اهلل ػػػ ط/ الدكتوراه :
 مروة أحمد السيد عبد المجيد ػػػ ط/ مصطفي محمد السيد إسماعيؿ ػػػ ط/

 : الباثولوجيا اإلكمينيكيةـــ 22
 إيماف كامؿ أحمد أحمد الدسوقي ػػػ ط/  ياسميف عبد العظيـ خميفو ػػػ ط/ :الماجستير

 فاطمة جماؿ سالـ الصيادػػػ ط/
 ـ الديف محمد شرؼنورىاف حسا ػػػ ط/ الدكتوراه :
 إبراىيـ محيي الديف عبد الفتاح محمد ػػػ ط/ أماني عبد الستار عمى أحمد ػػػ ط/ الدبموم :

 : جراحة األذن واألنف والحنجرةـــ 22
 إيياب تاج عبد المقصود محمد عمى ػػػ ط/ :الماجستير
 خري فرجػػػ ط/ كريستينا نبيؿ ف أحمد كامؿ أحمد محمد أبو المجد ػػػ ط/ الدبموم :

 ـــ السمعيات :20
 شيماء مرسي محمد السنجياوي ػػػ ط/  آالء أسامة يحيي أنور ػػػ ط/  الدبموم :
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 محمد عادؿ محروس ىاشـ ػػػ ط/  سحر صالح عبد المعطي ػػػ ط/ الماجستير :
 ػػػ ط/ ىبو إبراىيـ طو سمماف الدكتوراه :
 : التخاطبـــ 21
 ىاجر محمد السيد برغوت ػػػ ط/ هلل إبراىيـإسراء مجدي عبد ا ػػػ ط/ :الماجستير

 : الطفيمياتـــ 22
 ػػػ ط/ رشا أحمد كامؿ بيومي المييي :الدكتوراه 

 منى ممدوح رشدي إبراىيـ ػػػ ط/ أمنيو سراج محمد عبد الحميد ػػػ ط/ الماجستير :
 : األوعة التوخيصيةـــ 23
 سمية شعباف إبراىيـ خميؿ ط/ػػػ  ريياـ صديؽ عبد القادر الزير ػػػ ط/ :الماجستير

 مرجريت أوميؿ خميؿ ػػػ ط/ محمد عبد اهلل حسف سميماف ػػػ ط/
 رحاب عبد الناصر محمد سميماف ػػػ ط/ الشيماء عبد القادر عبد الحميد  ػػػ ط/ الدكتوراه :

 مي أحمد غباشي ربيع ػػػ ط/  إبراىيـ أيمف أحمد أبو سعدة ػػػ ط/
 لـشييرة أحمد السيد سا ػػػ ط/

 : األمراض العصبية والطب النفسيـــ 24
 ػػػ ط/ بتير عاطؼ عوض رزؽ أحمد محمد عبد السالـ حنطور ػػػ ط/ :الماجستير

 : األمراض النفسيةـــ 25
 إسراء محيي الديف حمدي عبد المجيد ػػػ ط/ :الدكتوراه 

 : عالج األورام والطب النوو ـــ 26
 ػػػ ط/فاتف عبد الفتاح محمد عبد الفتاح  لشيخجياد محمود السيد ا ػػػ ط/ :الماجستير
 نيي خالد أبو الفتح محمد محروس ػػػ ط/ الدكتوراه :

 
 : الصحة العامةـــ 27
 ابتساـ أيمف عبد الفتاح محمد ػػػ ط/ :الماجستير

 : طب الصناعاتـــ 02
 ػػػ ط/ فاطمة وصاؿ محمد السبخاوي :الماجستير

 : طب وجراحة العينـــ 02
 وفاء مصطفي زىراف مصطفي ػػػ ط/ عال رضا عبد الحميد شرؼ الديف ػػػ ط/ :رالماجستي

 عبد اهلل رجب عبد اهلل ػػػ ط/  سما إبراىيـ محمد السيد ػػػ ط/
 حميمة عاطؼ عبد العظيـ ػػػ ط/  بسمة محمود فتحي حماـ ػػػ ط/
 أحمد جماؿ أحمد شريؼ ػػػ ط/  نورىاف السيد بدراف عمار ػػػ ط/
 محمود مجدي شحاتو بيومي ػػػ ط/  ي وائؿ محمد الحفناويسمم ػػػ ط/
 اندرو طارؽ توفيؽ عبد المالؾ ػػػ ط/
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 ػػػ ط/ أماني سعيد عبد الحميد السيد العزب منار االسالـ سعد إبراىيـ محمد ػػػ ط/ الدبموم :
 أحمد حمادة محمد أحمد ػػػ ط/ أحمد محمد عبد الحميد ديواف ػػػ ط/
 طارؽ محمود السيد المنسي ػػػ ط/  و شرؼمحمد رمضاف ط ػػػ ط/

 منى محمود شحاتو أحمد ػػػ ط/ جياد رشدي عبد المقصود عمار ػػػ ط/ الدكتوراه :
 عبد اهلل السعيد عواد سميماف ػػػ ط/ أحمد عمى عبد المطمب أبو أحمدػػػ ط/
 أحمد محمود شكري السيد ػػػ ط/  محمد إبراىيـ حامد عزب ػػػ ط/
 إبراىيـ جماؿ الديف إبراىيـ اليمداف ػػػ ط/ د حممي عبد الرؤوؼحممي محم ػػػ ط/
 محمد رزؽ محمد داود ػػػ ط/ إيماف أحمد موسي حساـ الديف ػػػ ط/
 أحمد عز الرجاؿ لطفي مجاىد العويسي ػػػ ط/  محمود مسعود سعد نصار ػػػ ط/
 عبده سعيد عبده متولي ػػػ ط/

 : أللمالتخدير والعناية المركزة وعالج اـــ 00
 ػػػ ط/ رانيا عبد العزيز محمد محمد مبروؾ  إسالـ أنور محمود مقمد ػػػ ط/ :الماجستير

 محمد أحمد محمد صابر الديب ػػػ ط/  محمد أحمد عمى غاف ػػػ ط/
 محمد شرؼ الديف عبد الباري مبروؾ ػػػ ط/

 ػػػ ط/ أحمد حسف أحمد توفيؽ  ػػػ ط/ىند عادؿ محمد عكاشة  الدكتوراه :
 ط/ محمود أحمد عدلي أحمد الشيخ ػػػ

 : الحاالت الحرجةطب ـــ 01
 ػػػ ط/ عبد الوىاب نصر الصواني  منى إسماعيؿ محمد عمى ػػػ ط/ :الماجستير

 عبد الرحمف طو يسف أحمد حسف ػػػ ط/ محمد شكري إبراىيـ بسيوني ػػػ ط/
  محمد أحمد حساـ الديف أحمد ػػػ ط/

 يسري محمود غنيـىدير حسيف  ػػػ ط/ الدكتوراه :
 : الجراحة العامةـــ 02
 مصطفي حساـ عبد المعطي عبد الستار ػػػ ط/  ػػػ ط/ أحمد أشرؼ خميفة أحمد :الماجستير

 أحمد كامؿ عبد الخالؽ عبد اهلل ػػػ ط/  أيمف طاىر يوسؼ الدسوقي ػػػ ط/
 محمد عالء الديف الخولي ػػػ ط/ محمد وائؿ عبد الفتاح محمد جوىر ػػػ ط/

 محمد عبد الواحد جابر عفيفي /أ.دػػػ   أيمف محسف ربيع عطا ػػ ط/ػ
 أحمد فييـ محمد فييـ ػػػ ط/ أحمد عبد الحكيـ عبد المنعـ ػػػ ط/
 أحمد محمد ذكي عبد الرحمف ػػػ ط/ أسماء عبد المنعـ أحمد ىمش ػػػ ط/
 أحمد صبحي سيد أحمد ػػػ ط/

 أحمد عبد الحميد عبد الحميد عبد الغني ػػػ ط/ ز أحمدأحمد عبد العزيز عبد العزي ػػػ ط/ :الدبموم 
 محمود عماد الديف مطاوع ػػػ ط/  أشرؼ عبد الحفيظ سعد ػػػ ط/  

 أحمد محمد عبد المنعـ أبو غيدة ػػػ ط/ محمد عمى عبد الحميد مخموؼ ػػػ ط/ الدكتوراه :
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 د الرازؽطارؽ محمد وجيو الديف عب ػػػ ط/ حمدي مجدي عبد الحميد محمد ػػػ ط/
 محمد فتحي السيد حمودة ػػػ ط/

 : طب الطوارئـــ 03
 نانسي الرفاعي مصطفي أبو شاىيف ػػػ ط/ :الماجستير
 محمود طارؽ عبد السميع جاد اهلل ػػػ ط/  أالء جودة عمى عبده ػػػ ط/ الدكتوراه :

  محمود طارؽ عبد الحميـ طوالف ػػػ ط/
 : التوريح وعمم األجنةـــ 04
 أميرة عادؿ عمر إبراىيـ عمر ػػػ ط/  أية جماؿ محمد العتريس ػػػ ط/ :الماجستير

 ىاجر طمعت عبد العزيز شعباف ػػػ ط/
 نورىاف محمود عبد الظاىر بيبرس ػػػ ط/ الدكتوراه :
 : جراحة عظامـــ 05
 محمد محمود أنور الشيف ػػػ ط/ أحمد عمى عبد الغني ىشيش ػػػ ط/ :الماجستير

 ـ جالؿ موسيمحمد إبراىي ػػػ ط/
 ػػػ ط/ كريـ إبراىيـ عبد الغفار إبراىيـ  أحمد عمى محمد خميفة ػػػ ط/ الدبموم :

 تامر محمد نجيب محمد محمد فكري ػػػ ط/ سامح محمود عبد الحميد محمد ػػػ ط/
 محمد الشناوي أحمد عالـ ػػػ ط/

 يز موسي الجمؿػػػ ط/ عمر عبد العز  أحمد أسامة سيد أحمد الجبيري ػػػ ط/ الدكتوراه :
 : طب األسرةـــ 05

 سارة منصور حداد منصورػػػ ط/ :الدبموم 
 الشيماء محمد أحمد محمد عمار ػػػ ط/ الدكتوراه :

 ػػػ ط/ والء إبراىيـ عبد الستار  ػػػ ط/ ندي سعيد إبراىيـ محمد الماجستير :
 عمر فاروؽ فؤاد محمد ػػػ ط/

 : جراحة التجميل والحروقـــ 06
 ىيثـ محمد صالح محمد الدسوقي المنوفي ػػػ ط/  حساـ نصر رزؽ محمد زيد ػػػ ط/ : الدكتوراه

 ىشاـ محمد صبحي أحمد ػػػ ط/ محمد الحسيني أبو اليزيد الييتمي ػػػ ط/
 أحمد محمد رشاد عمى ػػػ ط/  كريـ أحمد عمى أحمد عمر ػػػ ط/
  بيشوي جوزيؼ حميـ غبريػاؿ ػػػ ط/

 : اليستولوجياـــ 06
 نورا صالح محمد عبد اهللػػػ ط/ يارا مجدي محمد عبد العاطيػػػ ط/ :جستيرالما

 نورىاف أحمد معوض عبد المنصؼ ػػػ ط/  شيماء السيد كامؿ ىاللة ػػػ ط/
 ػػػ ط/ ىند زكريا عبد اهلل محمود الدكتوراه :
 : األمراض الصدرية والتدرنـــ 07
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 إسراء نبيو مصطفي المرشدي ط/ ػػػ  جيياف جماؿ سالـ الصياد ػػػ ط/ :الماجستير
 والء محمود رشاد محمد الجمؿ ػػػ ط/

 محمود محمد سالـ أحمد الحاطي ػػػ ط/ الدبموم :
 : طب األطفالـــ 12
 ػػػ ط/ أحمد جالؿ مصميحي السعدني  ػػػ ط/ غادة عصاـ جميؿ شاىيف :الدكتوراه 
 ي نبوي غنيـػػػ ط/ مصطفي سعود ػػػ ط/ أحمد المحمدي عبد المنعـ محفوظ  

 وليد محمد أحمد محمد الفقي ػػػ ط/ ػػػ ط/آيات عبد المنعـ كامؿ الجندي
 أية أحمد عبد الحميد عالـ ػػػ ط/ راما محمد عبد الرحمف المشالوي ػػػ ط/

 محمود فتحي محمود الجدي ػػػ ط/ أماني صبحي عبد الحميد حسف نوارػػػ ط/ الماجستير :
 إيماف عمى سميماف جمبط ػػػ ط/  ياديأية عبد الدايـ  عبد ال ػػػ ط/
 أية حمادة محمد شديد ػػػ ط/  ىشاـ مجدي محي الديف ػػػ ط/
 رحاب عبد الفتاح صابر ػػػ ط/ سممي سامي أحمد عمى شتية ػػػ ط/
 مي عبد الرازؽ جابر سعد ػػػ ط/ إيماف صالح فوزي حسيف شعباف ػػػ ط/
 مد عبد الحميد أحمد حمادأح ػػػ ط/ أمؿ يحي عبد اهلل شرؼ الديف ػػػ ط/
 ريـ صالح حسيف حالوة ػػػ ط/  عمرو محمد المحمدي أحمد ػػػ ط/
 عال محمد إبراىيـ جمعة ػػػ ط/  أمجد إبراىيـ محمد عطية ػػػ ط/
 عمياء عطوة سيد أحمد ػػػ ط/  فاطمة ناجي عبد اهلل زلبية ػػػ ط/
 حمد الحسينيياسميف محمد م ػػػ ط/ منار محمد عبد الغفور عطية ػػػ ط/
 محمد عبد القادر عبد المنصؼ ػػػ ط/  أحمد عيد محمد البدري ػػػ ط/
 تقي عبد الحميد السيد سمرة ػػػ ط/  بسمة محمد محمد حامد ػػػ ط/
 سارة جماؿ سعد محمود ػػػ ط/

 ػػ ط/ محسف صبحي نبوي أبو عياد  سمر محمد سيؼ سيد أحمدػػػ ط/ الدبموم :
 أحمد عبد العزيز عبد الرحيـ ػػػ ط/ الشاميأسماء محمد محمود  ػػػ ط/
 ندا إبراىيـ السيد الديبػػػ ط/ محمود عبد الباسط إسماعيؿ ػػػ ط/
 عمر محمد عبد الغني مميجي ػػػ ط/  محمود محمد عمى محمد ػػػ ط/
 رانيا صالح داىش ػػػ ط/

 : أمراض الباطنة العامةـــ 12
 ػػػ ط/ إبراىيـ أبو الحديد عمى البربري وابأحمد خميؿ مصطفي خميؿ الب ػػػ ط/ :الدبموم 

 عبد الكريـ حفظ اهلل عبد الكريـ ػػػ ط/ سمر محمود أسامة لطفي محمود  ػػػ ط/
 أحمد محمد عفيفي عبد اهلل ػػػ ط/  أحمد محجوب محمد حمزة ػػػ ط/
 محمد السيد رزؽ محمد ػػػ ط/  فاطمة محمد عبد اهلل السيد ػػػ ط/
 أميف إبراىيـ عبد الدايـ عطا ػػػ ط/  س عيسيمحمد رجب عبا ػػػ ط/
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 عمى محمد عبد الرحيـ أبو قورة ػػػ ط/  سير أمجد عبد الحافظ ػػػ ط/ الماجستير :
 عبد السالـ السيد عبد السالـ شريؼ ػػػ ط/  محمد أميف أحمد يوسؼ ػػػ ط/
 محمود ىاشـ محمد عبد اهلل ػػػ ط/ محمود سياـ الديف محمد السماني ػػػ ط/
 أميرة سمير عبد العزيز عبد النبي ػػػ ط/ وساـ سيد أحمد محمد عبد العزيز ػػػ ط/

 عبد اهلل جاد يونس نعيـ ػػػ ط/ مناؿ جابر أحمد حسف سميماف ػػػ ط/ الدكتوراه :
 إيماف حمدي عبد العاطي محمد ػػػ ط/ عبد السميع عثماف حسف محمد ػػػ ط/
 إسالـ سعيد شبؿ عبد الدايـ مديفػػػ ط/  محمد صالح إبراىيـ البنا ػػػ ط/

 : األمراض الجمدية والتناسميةـــ 10
 ػػػ ط/ إيماف حمدي محمود المنوفي  ػػػ ط/ أسماء سعدي محمد حنفي :الدبموم 

 مروة اليادي اليادي أبو الديار ػػػ ط/ مناؿ مجدي أحمد عبد الغني أحمد ػػػ ط/
 ح اهلل عبد الفتاح طو إسماعيؿىبو فت ػػػ ط/  صفاء ىالؿ عبد اهلل أحمد ػػػ ط/
 رغدة ممدوح محمد يوسؼػػػ ط/ زينب محمد عبد السميع أحمد ػػػ ط/
 رانيا يأدـ محمود عبد الحميـ ػػػ ط/ إسراء فرحات سعد أميف سميماف ػػػ ط/
 أميمة كماؿ محمد توني ػػػ ط/  يوستينا زاىر عجيب فمسطيفػػػ ط/
 رنا ممدوح بخيت فانوسم ػػػ ط/  أية السيد موسي السيد ػػػ ط/
 رويدا سمير عبد الخالؽ عقارػػػ ط/ يسرا أحمد رزؽ محمود ىالؿ ػػػ ط/
 إيماف سالمة محمد سالمة ػػػ ط/ دعاء ىشاـ عبد الحميد بدوي  ػػػ ط/
 محمد السيد مصطفي محمود ػػػ ط/  أية رضا محمد البمشي ػػػ ط/
 عبد اهلل الصواؼرنا ماىر  ػػػ ط/ مي عبد المعز أميف الطوخي ػػػ ط/
 بسمة محمود سمير محمود ػػػ ط/  إيماف منصور عوض عبده ػػػ ط/
 أمجد عادؿ بداري غالي ػػػ ط/  نياؿ أحمد زينيـ أبو حجاج ػػػ ط/
 عبير عبد المجود عمر عثماف ػػػ ط/  محمد السيد محمد كيالني ػػػ ط/
 مد يوسؼإيناس السيد أح ػػػ ط/ نغـ وسيـ شوقي أبو مسمـ المصريػػػ ط/
 محمد أبو الفتوح أحمد محمد ػػػ ط/  سوسنو بولس حنيف شنودةػػػ ط/
 محمد عز الديف محمد محمد سالـ ػػػ ط/  أماني عزت عبد ربو جميؿ ػػػ ط/
 ىناء شوقي محمد عيسي ػػػ ط/ غادة محمد عبد القادر عامر ػػػ ط/
 ادآالء محمد عبد المطمب ج ػػػ ط/  أروي خالد محمود الشيخ ػػػ ط/
 شيماء حسني محمد طمب ػػػ ط/ فاطمة الزىراء محروس محمد ػػػ ط/
 يسرا جماؿ فؤاد أبو عمى ػػػ ط/ رحمة إبراىيـ محمود عبد الكريـ ػػػ ط/
 إيماف عصاـ عمي عبد الرازؽ االشوؿ ػػػ ط/ صفاء حسف محمد حسف الشقيري ػػػ ط/
 خيتكريستينا عياد حنا بػػػ ط/  إسراء عيسي أحمد محمد ػػػ ط/
 سارة بياء مصطفي حسيف ػػػ ط/  والء عيسي عمى عمر ػػػ ط/
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 محمد عبد الموجود عمر عثماف ػػػ ط/  نرميف محمد أميف حسفػػػ ط/
 أميرة عبد المجيد حممي الفخراني ػػػ ط/ نوراف بطرس فوزي عزيز حممي ػػػ ط/
 رضوي أحمد شوقي فؤاد ػػػ ط/  ياسميف أحمد عمى محمد ػػػ ط/
 أيمف إبراىيـ محمد الكمشيشي ػػػ ط/ ـ مصطفي بنداري عبد الياديىشا ػػػ ط/
 رائد فوزي محمد الدماصيػػػ ط/ ىدير السيد عبد المطيؼ أبو أحمد ػػػ ط/
 رائد أحمد محمد خياؿػػػ ط/  كممات عطا عبد العاؿ أحمدػػػ ط/
 إيماف محمد محمد إسماعيؿ عوض ػػػ ط/ ندي محمد طعيمو محمد محمد ػػػ ط/
 مروة جماؿ أبو الفتوح إبراىيـ حميداف ػػػ ط/ اسية سيد عبد الحميد ىنداوي ط/ػػػ 

 زينب نبيؿ عبد المجيد ػػػ ط/ مايكؿ عادؿ صابر سيداروس ػػػ ط/
 عبير عبد الفتاح عمى الجزار ػػػ ط/ دعاء إبراىيـ مصطفي أبو جاللو ػػػ ط/ الماجستير :

 ىدي السعيد أحمد محمد شميس ػػػ ط/ أسماء عبد الفتاح مصطفي عبده ػػػ ط/
 نوراه إبراىيـ عبد القادر شياب الديف ػػػ ط/  مي فؤاد السيد زيادة ػػػ ط/
 شريف ناجي محمد أبو الينا ػػػ ط/  رانيا رجب رشاد الصرصار ػػػ ط/
 سارة محمد عبد الحميد محمد الجارحي ػػػ ط/ نورىاف صبري سعد الديف عمى ػػػ ط/
 مروة سعد لطفي غراب ػػػ ط/  حبمصمريـ أنور محمد  ػػػ ط/
 ىبو نصر محمود غنيـ ػػػ ط/  مني محمد الميدي القاضيػػػ ط/
 نياؿ عبد العزيز أحمد عبد العزيز ػػػ ط/ ىناء مصطفي إبراىيـ سالمة ػػػ ط/
 دعاء موسي محمد النجار ػػػ ط/  أسماء إيياب عسكر زيداف ػػػ ط/
 آالء عادؿ محمد رؤوؼ ػػ ط/ػ إيماف عبد الحميـ عبد الرحمف  ػػػ ط/
 أسماء فرحات مصطفي المحراث ػػػ ط/  أسماء سمير فيمي الفقي ػػػ ط/
 سحر محمود أنور محمود أبو العال ػػػ ط/  سمر طاىر مسعد المتولي ػػػ ط/
 أميرة رمضاف محمد عمى وفا ػػػ ط/ مريـ عبد العزيز أبو الفتوح عطيفو ػػػ ط/
 نياؿ محمد سعيد عمى محمد ػػػ ط/ محمد كامؿنياؿ عمى جماؿ الديف  ػػػ ط/
 أيو منير يوسؼ بقوش ػػػ ط/ مروة عبد العزيز أحمد مجاىد ػػػ ط/
 أميرة جماؿ عمى لمعي حشاد ػػػ ط/

  065/8/4/0200الموضوع رقم 

عمى 0200 لمدبموـ دور أبريؿقبوؿ قيد الطالب المتقدميف  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 النحو التالي :

 :دبموم جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريضأوال : 
 ػػػ ط/ محمد عبد المحسف سعد سعفاف0   السعيد أحمد الصاوي ػػػ ط/ منو اهلل2
 ػػػ ط/ محمد وجدي عبد الفتاح4   ػػػ ط/ عماد محمد عمي أبو النصر6
 ابتياؿ عبد اهلل خميؿ ػػػ ط/6    ػػػ ط/ اسراء إبراىيـ شبؿ الوكيؿ5
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 ػػػ ط/ سمر أحمد محمود عبد الحميد8    ػػػ ط/ نسمة زينيـ عبد الحميد7
 ػػػ ط/ احساف محمد مصطفى عبد المقصود22    حمد عمي بيوميػػػ ط/ أميرة م9

 ػػػ ط/ ضياء الديف إبراىيـ حممي20    ػػػ ط/ ميا سعيد محمد محمود22
 ريياـ صالح عباس الزياتػػػ ط/ 24   ػػػ ط/ سمر شوقي خميفة سالماف26
 ػػػ ط/ سالي وحيد محمد شعباف عمى26   ػػػ ط/ سارة محمود صالح الديب25
 ػػػ ط/ داليا عبد اهلل خميؿ أبو الحسف28    محمد زكي الخياط ػػػ ط/ أمنية27
 ػػػ ط/ الزىراء عبد اهلل خميؿ أبو الحسف02   ط/ أماني عبد الحكيـ عبد العميـ ػػػ29
 ػػػ ط/ أحمد مصطفى النجار00   ػػ ط/ جيياف اسماعيؿ محمد حوؿػ02
 ػػػ ط/ أميرة عادؿ أحمد مبارؾ04   ػػػ ط/ ليمى جماؿ محمد محمد أحمد06
 ػػػ ط/ والء محمد فتحي نصار06   ػػ ط/ ىديؿ محمد عبد الغفار شمبيػ05
 الـػػػ ط/ جياد رأفت شاكر س08  / مؤمف محمد أبو ىاشـ عبد الياديػػػ ط07
 ػػػ ط/ محمد إبراىيـ محمد إسماعيؿ62   ػ ط/ أزىار عبد الحميد حامد وىيبػػ09
 ػػػ ط/ أسماء جماؿ عطية أبو ديب60    ػػػ ط/ لمياء سالمة السيد جودة62
 محمد أحمد عامر الدبورػػػ ط/ 64   ػػػ ط/ ياسميف سامي محمد شمبي66
 محمد أحمد أبو العنيفأسماء  ػػػ ط/66   رضا صبحي صالح الروبي ػػػ ط/65
 أسراء محمد عبد الواحد قنديؿ ػػػ ط/68   روفيدة محمود محمد الشيالي ػػػ ط/67
 اسراء عطية السيد سعيد ػػػ ط/42    أميرة محمد أحمد الديب ػػػ ط/69
 ػػػ ط/ الشيماء مدحت عبد الفتاح حسب اهلل40   ػػػ ط/ ايماف إبراىيـ مصيمحي بدير42
 ػػػ ط/ االء أشرؼ أميف إبراىيـ السيد44   السالـ جمعة زيف الديفػػػ ط/ أيو عبد 46
 ػػػ ط/ اسراء عصاـ محمد القاضي46   ػػػ ط/ أسماء عبد المرضى قاسـ عواد45
 ػػػ ط/ شيماء ىاشـ غريب عبد ربو48   ػػػ ط/ سمية سمير إبراىيـ السراج47
 ود حمديػػػ ط/ سحر حمدي محم52    ػػػ ط/ الياـ عمي توفيؽ عشيبة49
 ػػػ ط/ اسماء احمد محمد المرسي50   ػػػ ط/ أيو صبحي صالح الروبي52
 اسراء محمد عبد السميع بشري ػػػ ط/54   شريف محمد محمد سيد أحمدػػػ ط/ 56
 دينا أيمف محمود أبو مسمـ ػػػ ط/56   سارة عادؿ عبد العزيز القصاص ػػػ ط/55
 نادية عيد يوسؼ محمد ط/ ػػػ58   وسالـ حسف سميماف سالماف ػػػ ط/57
 ػػػ ط/ سجدة أسامة أحمد السيد عطا اهلل62   محمود طو مصطفى البنا ػػػ ط/59
 ػػػ ط/ رحاب أحمد حافظ عبد الحميـ60   ط/ أميرة عمى عمى إبراىيـ البركيػػػ 62
 ػػػ ط/ اسراء فايز محمد رشدي اماـ64  أيو ىاني عبد الفتاح محمد بطيقة ػػػ ط/66
 ػػػ ط/ اسماء حممي السيد بدر66    جرميف عادؿ لطفي حناػػػ ط/ 65
 ػػػ ط/ منى السيد عبد الحكيـ الشايب68    ػػػ ط/ ماجدة جماؿ السيد تاج67
 ػػػ ط/ سحر رأفت محمدي عبد الرحمف72   ػػػ ط/ صبريف محروس مكي محمد69
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 بةايماف أبو المجد مصيمحي عبد ر ػػػ ط/70    رشا محمود يس بدويػػػ ط/ 72
 ناني إبراىيـ مصيمحي محمد ػػػ ط/74   غادة عبد العزيز محمد الجيار ػػػ ط/76
 سارة شريؼ عبد المقصود ػػػ ط/76   أماني إبراىيـ عبد الغفار بركات ػػػ ط/75
 دعاء عبد المحسف محروس إماـ ػػػ ط/78   لبنى عبد العزيز عبد الرحمف ػػػ ط/77
 محمد عالء الديف احمد عبد اهلل ػػػ ط/82   رسممى أحمد عباس السيد جعف ػػػ ط/79
 ػػػ ط/ إيماف رجب متولي محمد طمحة80   ػػػ ط/ عصاـ محمد فؤاد أحمد زيد82 

 ػػػ ط/ احمد إبراىيـ توفيؽ الفيومي84   ػػػ ط/ منى محمد عبد الرحمف أماـ86
 ػػػ ط/ سموى حسيف احمد شعير86   ػػ ط/ يمنى عبد الرحمف انور خشيشػ85
 ػػػ ط/ منو اهلل حمدي متولي محمد 88   / بسمة محمد عبد الستار عبد اهللػ طػػ87
 ػػػ ط/ شيماء محمد محمود األسود92    ػػػ ط/ رنا أحمد حمزة ابو زيد89
 منى شعباف عبد الجابر عبد الصمدػػػ ط/ 90   ػػػ ط/ منار صالح عوض حبشي92
 ميف اشرؼ أميف الغرباوينر  ػػػ ط/94   سمر محمد مختار عباس عيسى ػػػ ط/96
 شيماء عمي كماؿ محمد صحصاح ػػػ ط/96   غادة عبد الجيد اسماعيؿ جويمي ػػػ ط/95
 مروة لطفي ربيع محمد ػػػ ط/98   محمد عبد اهلل عفيفي رزؽ ػػػ ط/97
 سمر وجدي عبد الفتاح ػػػ ط/222    أماني رفعت محمد راشد ػػػ ط/99

 ػػػ ط/ اسماء سامي عبد العزيز عمي220   ػػػ ط/ ايماف شاكر محمد سعده222
 ػػػ ط/ اسراء صالح زكي عمار224   ػػػ ط/ نورة شريؼ مصطفى عمي226
 ػػػ ط/ أيات أبو الفتح العيسوي سميـ226   ػػػ ط/ احمد محمد نجيب احمد كابوه225
 ػػػ ط/ لمياء اشرؼ حافظ فيمي محمد 228   ػػػ ط/ سياـ احمد زكي خضير227
 ػػػ ط/ أحمد طمعت احمد الجندي222   رة السيد محمد الغزوليػػػ ط/ سا229
 ػػػ ط/ ايماف مساعد محمد مساعد220   ػػػ ط/ جياد محمد السيد احمد بيومي222
 ػػػ ط/ نيمة محمد عصاـ عمي عبد الجيد224   ػػ ط/ ىالة حامد عبد الرحمف غنيـػ226
 ػػػ ط/ شيماء عبد الحميد عمي الفيومي225
 :ة المينية لمكافحة العدو مومدبال:  ثانيا

 ـــ طب األسنان :2 
 منار حسف عبد الستار الجندي ػػػ ط/0  عمى عبد العزيز عمى المشد ػػػ ط/2
 عائشة عبد العزيز محمد لبيب ػػػ ط/4  ىبو عبد الرسوؿ حسيف حسف ػػػ ط/6
 فأية كامؿ عبد المنعـ فخر الدي ػػػ ط/6  أحمد شعباف أبو اليزيد داود ػػ ط/5
 أحمد بسيوني محمد أحمد شكر ػػػ ط/8  شروؽ عبد الرحمف عمى صبره ػػػ ط/7
 شيماء عبد الفتاح عبد السميع شرؼ الديف ػػػ ط/22  محمد محمود عبده أبو العنيف ػػػ ط/9

 داليا فؤاد محمد البابمي ػػػ ط/20  ندي جماؿ فوزي أحمد الجزار ػػػ ط/22
 سندريال محمد محفوظ محمد صالح ػػػ ط/24  ىبو عوض عوض أبو العطا ػػػ ط/26



 22/2/0200األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0200لمعام الجامعي الثامنة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

49 

 
 

 محمود صالح محمد عبد اهلل عالـ ػػػ ط/26  إبراىيـ محمد إبراىيـ دياب عمى ػػػ ط/25
 ريياـ محمد عبد اليادي النشاوي ػػػ ط/28  دينا الدسوقي محمد الشامي ػػػ ط/27
 سموي مصطفي شبؿ الرفاعي ػػػ ط/02   سارة السيد شحاتة جعفر ػػػ ط/29
 ىديؿ فؤاد حممي عبد العميـ قنديؿ ػػػ ط/00  نسمة عبد الشافي  طمبة عطية ػػػ ط/02
 عمى إبراىيـ إبراىيـ البمتاجي ػػػ ط/04 أميرة حسيف عبد الغني محمد العربي ػػػ ط/06
 محمد سيد عبد المطيؼ محمد ػػػ ط/06 محمد أحمد مصطفي سمماف الصعيدي ػػػ ط/05
 عمرو محمد يوسؼ مسمـػػػ ط/08  رباويىدير عادؿ محمد الغ ػػػ ط/07
 رحاب عبد اهلل صابر خميفة ػػػ ط/62   أيمف إبراىيـ حامد حبيبػػػ ط/09
 شيماء محمد وحيد مصطفي عويس ػػػ ط/60   ىدير نبيؿ محمد الفقي ػػػ ط/62
 بيتر صفوت يوسؼ زكي ػػػ ط/64   أمؿ محمد السيد نصر ػػػ ط/66
 مد قناويإيماف عبد الكريـ مح ػػػ ط/65

 ـــ طب بور  :0 
 أحمد مصطفي محمد سميماف ػػػ ط/0 أمينة عبد المطمب الدسوقي عبد المطمبػػػ ط/2
 إسراء فرحات سعد أميف سميمافػػػ ط/4 أحمد حمدي عوض محمد عمى محـر ػػػ ط/6
 محمود أحمد حسف عبد اليادي ػػػ ط/6 فاطمة الزىراء محروس محمد ىولو ػػػ ط/5
 مناؿ خيري مصطفي عطيةػػػ ط/8  أنور محمد الشريؼ ياسميف ػػػ ط/7
 محمد نبيؿ عطيو الحبيبي ػػػ ط/22  أية مختار محمد تاج الديف ػػػ ط/9

 عبير سعيد عبد الحميد عمى النعناشي ػػػ ط/20 إسماعيؿ عبد المعز إسماعيؿ الشامي ػػػ ط/22
 محمود المنوفيإيماف حمدي  ػػػ ط/24  أمجد إبراىيـ محمد عطية عوده ػػػ ط/26
 ياسميف ياسر فتحي إبراىيـ عرس ػػػ ط/26   تامر فرج عمى سمـو ػػػ ط/25
 أحمد جماؿ سعيد عبد الحميد المناخمي ػػػ ط/28 نعمة عبد المحسف عبد اهلل السوداني ػػػ ط/27
 ىمت حامد عرفاف أحمد عمى ػػػ ط/02  أحمد عبد اهلل سييؿ أحمد قطميـ ػػػ ط/29
 فاطمة عبد المحسف عبد المجيد صياـ ػػػ ط/00   حمد محمد ىالؿمروي أ ػػػ ط/02
 نياؿ مختار عبد القادر سالـ ػػػ ط/04  أسماء أميف عبد الجواد قناوي ػػػ ط/06
 جيياف إسماعيؿ محمد حوؿػػػ ط/06 سمر حسيف عبد الغني محمد العربي ػػػ ط/05
 اب أحمد فتح اهلل حسف خيررح ػػػ ط/08 أحمد شوقي محمد الحفناوي العشماوي ػػػ ط/07
 ىبو أحمد رشاد محمد الثقبي ػػػ ط/62   عبير رجب عمى طو ػػػ ط/09
 عبد السالـ عبده محمود فميفؿ ػػػ ط/60  مياده أحمد عبد الرسوؿ البحيري ػػػ ط/62
 ىبو اهلل اليامي منصور محمد عبد التواب ػػػ ط/64  وساـ محمد نبيؿ محمد محمد ػػػ ط/66
 محمد السيد محمد السيد إسماعيؿ ػػػ ط/66 عاء حساـ الديف عبد المنعـ جاد اهللد ػػػ ط/65
 محمد يسري محمد أحمد مصطفي حجاب ػػػ ط/68  رباب عبد الحميـ السيد محمد ػػػ ط/67
 إسراء جمعو رزؽ عوض ػػػ ط/42   أنساـ سعيد فؤاد حماـ ػػػ ط/69
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 مبروكة عبد اهلل يوسؼ عالمو  ػػػ ط/42
 : دلةصيـــ 1 

 محمد إيياب ىاروف عمى شاىيف ػػػ ط/0  دعاء عمى البيومي الياورايػػػ ط/2
 محمود مجدي شفيؽ عفيفي ػػػ ط/4  شريف محمود محمود عبد اهلل الصعيدي ػػػ ط/6
 نورىاف حسف سعد الضويػػػ ط/6  باىر عبد الفتاح عبد العزيز عبد البر ػػػ ط/5
 محمد عطية عبد الرازؽ دياب ػػػ ط/8   مصطفي أحمد محمد مصطفي ىيكؿػػػ ط/7
 إيماف أحمد أحمد محمد غطاسػػػ ط/22   سارة محمود سعيد محمود ػػػ ط/9

 يمني عبد الرحمف أنور حشيشػػػ ط/20 أحمد محمد اماـ إبراىيـ عبد الفتاح  ػػػ ط/22
 الشيماء محمد مصطفي محمد راضي ػػػ ط/24  أمؿ عبد القوي فرغمي كروش ػػػ ط/26
 ىالة أيمف جالؿ الزىار ػػػ ط/26 أية عبد الغفار عبد الغفار السيد فرحات ػ ط/ػػ25
 إيماف عادؿ محمد قابيؿػػػ ط/28 إسراء حمداف عبد الجواد محمد شتات ػػػ ط/27
 ريياـ سمير عيسوي نصر الديفػػػ ط/02  بسمة صالح محمد فرحات ػػػ ط/29
 فكري فايز حربي ىناءػػػ ط/00   دعاء محمد توفيؽ سالـ ػػػ ط/02
 سارة عبد الباسط حسف حسيف ػػػ ط/04  ميرنا أحمد أحمد إبراىيـ الطور ػػػ ط/06
 ريـ عادؿ أحمد محمدػػػ ط/06  غادة محمد عبد العزيز عفيفيػػػ ط/05
 نوراف عصاـ فريد عبد العزيز محجوب ػػػ ط/08   مروة جماؿ فؤاد أميف ػػػ ط/07
 نوراف جماؿ السيد جمعو ػػػ ط/62 جماؿ الديف فاطمة إبراىيـ الدسوقي ػػػ ط/09
 لبني محمود محمد إبراىيـ عبد الوىاب ػػػ ط/60 أسماء فوزي محمد إسماعيؿ الشعراوي ػػػ ط/62
 رباب رجب عبد العزيز راضي ػػػ ط/64  إيماف طارؽ سعيد الموزي ػػػ ط/66
 جرجس يوستينا ميشيؿ نجيبػػػ ط/66  مارليف بشري توفيؽ انطوف ػػػ ط/65
 سارة سامح نسيـ إبراىيـػػػ ط/68 رنده فتحي عشماوي أحمد عشماوي ػػػ ط/67
 نرميف محمد عبد اهلل بقوش ػػػ ط/42  عبير مجدي طمعت الجزار ػػػ ط/69
 سممي محمود عبد الشافي عرفو ػػػ ط/40  لمياء مجدي محمد الشامي ػػػ ط/42
 أحمد حافظ السيد عالـ /ػػػ ط44 ريـ أحمد عبد المولي محمد مصطفيػػػ ط/46
 صباح مصطفي محمد عبد اليادي خيره ػػػ ط/46 ىمت مصطفي محمد موسي شرؼ الديف ػػػ ط/45
 وفاء منصور أحمد أبو السعود ػػػ ط/48  أمير أحمد رمضاف محمد ػػػ ط/47
 منى حماده محمد عمى حندوقو ػػػ ط/52  سمر مسعد البسيوني اليميس ػػػ ط/49
 جياد حسف عمى حسف ػػػ ط/50   راىيـ محمد القارحآالء إب ػػػ ط/52
 شروؽ جماؿ محمد السخاوي ػػػ ط/54 سارة محمد مصطفي أحمد حواش ػػػ ط/56
 أمينو محمد أميف شمتوت ػػػ ط/56  مروه محمد حسف شحاتو التداوي ػػػ ط/55
 منى مجدي فيمي محمد غيطاس ػػػ ط/58  نيا فرج عبد الحميد الغمراوي ػػػ ط/57
 محمد سعيد محمد إسماعيؿ ػػػ ط/62 آالء عبد الرؤوؼ أبو العنيف الوكيؿ ػػػ ط/59
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 سارة الصياحي صالح الزيني سميماف ػػػ ط/60 ياسميف صبيح محمد عمى صبيح ػػػ ط/62
 عمياء عبد ربو عفيفي فرحات فرج ػػػ ط/64  محمد أحمد عبد العزيز السيد ػػػ ط/66
 ريياـ إبراىيـ حافظ الرفاعيػػػ ط/66   سارة سعيد أحمد النحاس ػػػ ط/65
 إيناس عمى محمد عمىػػػ ط/68 ناىد عبد الحميـ عبد العظيـ عبد المطمب ػػػ ط/67
 إسماء عباس شحاتو خصر شاىيف ػػػ ط/72 غادة ىشاـ محمد عصاـ الديف محمود ػػػ ط/69
 ناديف محمد عبد اهلل بقوشػػػ ط/70   نياؿ وحيد محمد عزاـ ػػػ ط/72
 مني صبري محمد الغزولي ػػػ ط/74  مروه السيد قنصوه السيد قنصوه ػ ط/ػػ76
 أية فكري عبد القوي عبد الرازؽػػػ ط/76  مي محمد رضا فؤاد عشماوي ػػػ ط/75
 نيمة وفيؽ جالؿ الديف محمد الفقي ػػػ ط/78  مي البسيوني محمد حجازي ػػػ ط/77
 نياؿ السيد عبد الحميد محمد السيد ػػػ ط/79

 : التمريضـــ 2 
 أماني محمد عبد السالـ متارد ػػػ ط/0   زينب أحمد اليماني كوينو ػػػ ط/2
 أسامة عمى السيد الدبور ػػػ ط/4  دعاء فتحي إبراىيـ الشامي ػػػ ط/6
 ىبو عبد الحفيظ محمد عبد الرازؽ  ػػػ ط/6   حناف شوقي عمى قنديؿ  ػػػ ط/5
 ىدير محمد أحمد حجازي ػػػ ط/8   ندا خالد عوض سالـ ػػػ ط/7
 آية أحمد رشاد قنديؿ ػػػ ط/22  شيماء ىاشـ غريب عبد ربو ػػػ ط/9

 سمر سعيد عمى السرسي ػػػ ط/20  أسماء كماؿ عبد المولي حبيب ػػػ ط/22
 أميمة حمدي محمود محمد ػػػ ط/24   آية اكرامي محمد الزناري ػػػ ط/26
 أية أحمد عبد الحميد حبيب ػػػ ط/26   ىالة زكريا صبري قديره ػػػ ط/25
 سارة محمد رجب الجنايني ػػػ ط/28  أسامة ماىر محمد عمى أحمد ػػػ ط/27
 نيي نصر عبد الجيد زىراف ػػػ ط/02 وفاء عبد المرضي حامد أبو دغش ػػػ ط/29
 أسماء عبد السالـ عبد المحسف عياد ػػػ ط/00   شيماء سعيد محمد سميـ ػػػ ط/02
 حناف لطفي محمد البياع ػػػ ط/04  عشماوي زىرة أية حمدي  ػػػ ط/06
 أسماء محمد أحمد أبو العينيف ػػػ ط/06   محمد أحمد ىالؿ أحمد ػػػ ط/05
 أماني عبد العزيز حسف جاد اهلل ػػػ ط/08 أسماء عبد المرضي قاسـ عواد محمد ػػػ ط/07
 ىنداوي أحمد حناف عبد المنصؼ ػػػ ط/62  لبني عبد العزيز محمد إبراىيـ ػػػ ط/09
 شيماء سمير أحمد عبد العميـ ػػػ ط/60  أسماء سميماف أحمد الخولي ػػػ ط/62
 محمود سعيد محمد إبراىيـ حجاج ػػػ ط/64  إيماف رمضاف عمى سيد أحمد  ػػػ ط/66
 أية مجدي محروس عباس رويشدػػػ ط/66 سارة عبد الرحمف محمد الشرقاوي  ػػػ ط/65
 محمد إبراىيـ محمد إسماعيؿ راضي ػػػ ط/68   عباسأحمد أيمف بيجت  ػػػ ط/67
 أميرة محمد صابر محمد ػػػ ط/42  عمى جماؿ سميماف محمد عمى  ػػػ ط/69
 عبد اهلل محمد عبد اهلل الوكيؿ ػػػ ط/40  عزيزة محمد حسني حسيف ػػػ ط/42
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 سفأحمد محمد السيد محمد عمى ح ػػػ ط/44  أميرة عبد الستار أحمد الضوي ػػػ ط/46
 إيماف الدسوقي محمد عابديفػػػ ط/46 سميره سعيد عبد الحميد جابر عيسي  ػػػ ط/45
 سمر حسيف محمد فراف ػػػ ط/48 أمؿ عبدالحكيـ محمد عبد الدايـ بدير  ػػػ ط/47
 صفية عيسي عمر االشقر ػػػ ط/52 أسماء عبد المؤمف عوض عمى حامد ػػػ ط/49
 نداء إبراىيـ السيد صالح ػػػ ط/50 يدفاطمة محمد محمدي عبد الحم  ػػػ ط/52
 رحاب عبد المنعـ محمد الحسيني شحرور ػػػ ط/54  حناف فرج جمعو عبد اهلل الحوشيػػػ ط/56
 أية إبراىيـ عرفو نجيـ ػػػ ط/56  دعاء محمد السيد عبد القادر ػػػ ط/55
 دعاء لطفي إبراىيـ سميماف الديب ػػػ ط/58   ندا عادؿ سعيد عمى ػػػ ط/57
 ميار محمد حامد أحمدػػػ ط/62   سارة السيد كامؿ شمبي ػػػ ط/59
 إيماف أحمد عمى سميماف ػػػ ط/60  ياسميف عبد العظيـ أميف السيد ػػػ ط/62
 والء نبيؿ نبوي الغرباوي ػػػ ط/64  مي رأفت مصطفي موسي صقر ػػػ ط/66
 محمد اليمنيأحمد عبد الفتاح  ػػػ ط/66  إسراء سعيد شحاتو المدبوح ػػػ ط/65
 زينب محمد عيد السيد ػػػ ط/68 أسماء صالح محمد سميماف أبو العـز ػػػ ط/67
 ميا عبد الرحمف السيد االماـػػػ ط/72   إسراء ربيع غازي أحمد ػػػ ط/69
 ىالة محمود محمد عبد المنعـ ػػػ ط/70  عبد اهلل عمى إبراىيـ داود ػػػ ط/72
 ىدير سعيد عبد المجيد الرعوػػػ ط/74   مروة محمود عمى راضي ػػػ ط/76
 أحمد صبري حسف أبو زيد ػػػ ط/76  ساره صابر مصطفي سعد ػػػ ط/75
 رضا مختار انصاري عامر زىراف ػػػ ط/78  أحمد جابر طمحو مصطفي فايد ػػػ ط/77
 ػػػ ط/ أسماء عبد الفتاح محمود الشيخ 82   رانيا رجب سعد بدر ػػػ ط/79
 أحمد ربيع عبد العزيز عبد السالـ ػػػ ط/80   ده محمودأحمد سامي عب ػػػ ط/82
 ىناء جابر عبد الحميد الدراجيني ػػػ ط/84 روناء عبد العزيز عبد الرحيـ عطا اهلل ػػػ ط/86
 سارة سالمة إسماعيؿ رضواف الجندي ػػػ ط/86  سارة صبحي إبراىيـ سمطاف ػػػ ط/85
 نورا عبد الستار حسف الجزارػػػ ط/88 زينب محمود عبد القادر أبو حفيشو ػػػ ط/87
 رشا محمد إسماعيؿ زلط ػػػ ط/92  إسراء صالح محمد مرعي ػػػ ط/89
 إسراء عبد القادر عبد الرحمف مطاوع ػػػ ط/90  سعدية رجب إبراىيـ مكـر اهلل ػػػ ط/92
 فاطمة جماؿ محمد الميثي ػػػ ط/94   والء فؤاد إبراىيـ حسف ػػػ ط/96
 إسراء عبد الرؤؼ محمد عبد المطيؼ السيدػػػ ط/96   روؽ إبراىيـ جعفرسارة فا ػػػ ط/95
 منو اهلل حاتـ محمود السيد ناجي ػػػ ط/98 أية سمير مصطفي عمى العيوطي ػػػ ط/97
 روضو أحمد عبده قشور ػػػ ط/222  محمد عوض اهلل مرسي مشعؿ ػػػ ط/99

 شريف شريؼ مصطفي عبد المؤمف ػػػ ط/220 مروة مصطفي عبد الحميد القميوبي ػػػ ط/222
 شيماء نصر الديف المصمحي محمد أحمدػػػ ط/224  عبد الحميد يحي عبد العظيـ ػػػ ط/226
 ىمت حسيني فرج حسيني دحروج ػػػ ط/226  محمد عبد اهلل رجب أبو العنيف ػػػ ط/225
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 عمى محمود عمى السيد ػػػ ط/228  محمود محمد عبد الجيد رزؽ ػػػ ط/227
 أمينة سيد أحمد مصطفي المييي ػػػ ط/222  محمد أشرؼ عبد العزيز طايؿ ط/ػػػ 229
 ىاجر عادؿ محمد الطور ػػػ ط/220 أميرة السيد إبراىيـ السيد شاىيف ػػػ ط/222
 ىدير محمد محمد إسماعيؿ النجار ػػػ ط/224 نورىاف محمد يوسؼ محمد كشؾ ػػػ ط/226
 إسالـ سامي محمد سعد ػ ط/ػػ226  ىبو السيد محمدي المؤذف ػػػ ط/225
 حماده إسماعيؿ محمد عبد اهلل خميؿ ػػػ ط/228  ياسميف شاكر شمبي ىشيش ػػػ ط/227
 محمود سميماف محمود جير أبو عمى ػػػ ط/202 نورا عاطؼ محمد المصيمحي رمضاف ػػػ ط/229
 سحر أحمد أحمد الشيخػػػ ط/200  أسماء حامد محمود خالؼ ػػػ ط/202
 تياني عامر حسف إبراىيـ حسفػػػ ط/204  دة عمى سحاتو بربريغا ػػػ ط/206
 ىمت مصطفي محمد شمبي ػػػ ط/206 مصطفي رمضاف محمد أبو عيد ػػػ ط/205
 زينب نعيـ مصطفي سالـ ػػػ ط/208  سياـ سعيد عبد اهلل سالـ ػػػ ط/207
 لرءوؼ جماؿ الديفداليا رمضاف عبد ا ػػػ ط/262 عبد اليادي محمد محمد عبد الخالؽ ػػػ ط/209
 أحمد حممي محمود حسنيف عويضو ػػػ ط/260  يسرية طارؽ عوص عبدالجميؿ ػػػ ط/262
 ابتساـ محمد مصطفي موسي ػػػ ط/264  داليا فريد غريب إبراىيـ ػػػ ط/266
 خضره عبد العزيز محمد الفقيػػػ ط/266  منار جابر موسي فميفؿ ػػػ ط/265
 فايزة خالد مرعي أبو زيد نصارػػػ ط/268  الؼأماني شعباف محمود خ ػػػ ط/267
 أسماء أحمد العـز أحمد ػػػ ط/242  أسماء أحمد زكي أميف محمد ػػػ ط/269

 القــــرار

  لمجامعةالموافقة ..... ويرفع 

 
 

 موضوعات وحدة ضمان الجودة: تاسعا:
  365/8/4/0200الموضوع رقم 

 الموافقة عمى : بشأف جودة ـعرض خطاب أ.د/ القائم بعمل مدير وحدة ضمان ال
 عمى النحو التالي :ػػػ اعتماد تحديث تشكيؿ مجمس إدارة الوحدة 2

 عميد الكمية ورئيس مجؿ اإلدارة   أ.د/ محمود عبد العزيز قورةػػػ 2 
  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية   ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ ػػ0
 الكمية لمدراسات العميا والبحوث  وكيؿ  أ.د/ طاىر عبد الستار محمودػػ 6
 وخدمة المجتمع ةئية لشئوف البيوكيؿ الكم ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف4
 قائـ بأعماؿ مدير وحدة ضماف الجودة  ػػ أ.د/ أميرة فتحي عبد العاطي5 
  نائب مدير الوحدة  ػػ  د/ أحمد محمود حمداف6 
 االستراتيجي وعضو مجمس إدارة منسؽ معيار التخطيط    ػػ د/ محمد حجاج7 
 مدير عاـ الكمية  ػػ أ/ أـ محمد محمد حسف شيحو8 
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 المسئوؿ المالي واإلداري بالوحدة  ػػ أ/ أمير صابر الدىيمي9 
  باحث شئوف أفراد  فاطمة حمدي غنيـ ػػ أ/22 

ة السويس كمواجع خارجي ػػػ اعتماد أ.د/ ياسر محمد السيد الوزير أستاذ الفسيولوجيا بكمية الطب جامعة قنا0
 (.0+5لبرنامج البكالوريوس )

أكتوبر ومدير وحدة ضماف الجودة كمواجع  6ػػ اعتماد أ.د/ ىالة ىماـ رشاد أستاذ بكمية الصيدلة جامعة 6
 خارجي لمكمية لحيف تجديد االعتماد .

 . 0202/0200ػػػ اعتماد تشكيؿ فرؽ المراجعة الداخمية لعاـ 4
 القــــرار

  لمجامعة..... ويرفع  الموافقة

 
 :  ما يستجد من أعمال : عاشرا

  564/8/4/0200الموضوع رقم 

والمنعقػدة يػـو  مجمس إدارة برنامج الطـب والجراحـة التكـاممي والبرنـامج المتميـزع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
 .22/4/0200الموافؽ  األحد

 القــــرار

 اء بالمحضر .أحيط المجمس عمما... والموافقة عمى ما ج
 
 

 

 
 
 
 

ــا انتيــى المجمــس مــن نظــر الموضــوعات المعروضــة بجــدول األعمــال اليــوم فــأعمن الســيد األســتاذ  لــى ىن وا 
   . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية و محمود عبد العزيز متولي قورة الدكتور/ 

 

     
 الكلية عميد                                   أمين المجلس     

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

 


