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 أمانة المجالس واللجان       

 

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

 11/12/0202الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو  0202/0201" لمعاـ الجامعي الثانيةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  11/12/0202لموافؽ األحد ا
  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود
 وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   افػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرح

          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس   محمد محروسأميمو أبو الفتح ػ أ.د/ 
  رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 

   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر    أ.د/والء فريد عبد العزيز موسيػ 
 ة ػػػػجنػػػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واأل      مصطفي محمود الحبيبي ػ أ.د/
   رئيس قسـ جراحة المسالؾ البولية    أ.د/ سمطاف محمد سمطافػ 

  رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة    ػ أ.د/ميا أحمد فتحي حمودة
 رئيس قسـ طب وجراحة العيف    ػ أ.د/ ىدى محمد كامؿ السبكي

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

 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     ػ أ.د/ بسمة عبد المنعـ دسوقي محمد
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة     ػ أ.د/ عالء حسف عبد المؤمف مرعي ػ

 راحة المخ واألعصػػػػابرئيس قسـ ج    ػ أ.د/ عصاـ الديف جابر صالح 
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

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

  رئيس قسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿ     ػ أ.د/ سمر جابر أحمد سميماف
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ػ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب

 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    أحمد عامر عبد الوىاب  أ.د/
 يس قسـ عالج األوراـ والطب النوويرئ    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

 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 
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 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة     ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ػ   د/ ميا محمد عمى البطش 
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة      ػ أ.د/ تغريد محمد فرحات

 أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة     عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ دأ.ػ 
 أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     نجالء محمد محمػد غنايـػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة    محمد عالء الديف نوحػ أ.د/ 
   مب واألوعية الدمويةأستاذ بقسـ أمراض الق      أماني رجب محمود سراجػػػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 
 ستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البوليةأ     أحمد أحمػد جماؿ الديفػ أ.د/ 
 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ     عادؿ محمود حنفي  د/ ػ أ.

 ذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأستا    أيمف عبد العزيز أبو العنيفػ أ.د/ 
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ     صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ اليستولوجيا    ماجدة أحمد منصورػ أ.د/ 
 عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ     عماد عمى حممي أحمدػ أ.د/ 
  أستاذ بقسـ طب األطفاؿ     رجبمحمد  سياـػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   وليد محمد فتحي عبد العظيـػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أشرؼ غريب عامر ضمعأ.د/ ػػ 
 أستاذ بقسـ الجراحة العامػػة   تامر عمى عبد المعطي سمطاف ػ أ.د/ 
 النسػػػػػػػػاء  أستاذ بقسـ التوليد وأمراض     طارؽ محمد سيد عبد الموجودػ أ.د/ 

 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب أستاذ    أ.د/سحر عمى محمد عمى ػ
 أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات    ػ أ.د/ مناؿ أحمد المميجي

 أستاذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرف    ػ أ.د/ محمود موسي محمود الحبشي
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ الستاذ األ    أحمد فؤاد شمس الديفأ.د/ ػ 

 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس     ػ أ.د/ ىالة سعيد الربعي
   ة التشخيصيػػػةػػػػأستاذ بقسـ األشع     ػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف

 أستاذ متفرغ بقسـ اليستولوجيا    ػ أ.د/ سامي الحسيني عطية
 المسالؾ البولية جراحةبقسـ  أستاذ متفرغ    فاطمة أحمد الصيرفيػ أ.د/ 

     أستاذ بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      ػ أ.د/ أسماء جابر عبده
  األنؼ واألذف والحنجرةبقسـ  أستاذ مساعد    أحمد عبد الحميـ محمدػ  د/ 

   الجراحة العامةمدرس بقسـ      ياسر بيجات السيسيد/ ػ 
 . العامةجراحة الاألستاذ بقسـ  عبد العظيـ السيسيعالء د/ أ.وقد حضر *
 وتـ دعوة كؿ مف :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ   ػػ أ.د/ جيياف صالح صادؽ 
 ميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممياألستاذ بقسـ الطفي  ػػ أ.د/ نانسي محمود حربو
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التنفيػذي لوحػدة الجػودة واالعتمػاد  والمديرالكيمياء الحيوية ألستاذ المساعد بقسـ ا           رانيا محمد عزمي الشاذلي/ ػ د
 بالكمية 

 أستاذ مساعد بقسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي )المتميز(        ػػ   د/ ىالة محمد الحروف 
 وتنمية الموارد البشرية ومدير مركز التعميـ الطبيأستاذ مساعد بقسـ طب األسرة        ػػ   د/ نجوي نشأت حجازي   

 

 * وقد اعتذر عف عدـ الحضور : 
 أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ ػ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيؼ

 ػػػػػةأستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػ ػ أ.د/ عبير السيد المييي
 جراحة القمب والصدربقسـ  رئيس رفيؽ فكري برسـوػ أ.د/ 

 عف الحضور كؿ مف :تغيب * وقد 
   ػ أ.د/رئيس قسـ اليستولوجيا    رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةػ أ.د/
  بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ   الحسيير عبد الحميد صػ أ.د/     ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا أ.د/ إيماف عطية التونسيػ 

 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي أيمف عبد الفتاح حدادػ أ.د/      بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة متفرغ أستاذ ماجدة مصطفي حجاج ػ أ.د/ 
 والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر  صفاء محمد منصور ىالؿ .د/ػ أ  أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/

  أستاذ متفرغ بقسـ طب األطفاؿ  ػ أ.د/ فادي محمد حسيف الجندي  العامة أستاذ متفرغ بقسـ الجراحة  ػ أ.د/ سعيد إبراىيـ المالح
     ستاذ مساعد بقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بالمنوفيةأ   نفي عبد العزيزعبد اهلل ح د/ػػ   نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة  د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
  أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرس ىشاـ صالح الديف محمودػ  د/    جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ 
 

 * نعي سيادتو كؿ مف :
   لوفاة والدتيا  الكيمياء الحيويةبقسـ  رئيسأ.د/ ميا حمودة  
   لوفاة والدىا  طب األسرةبقسـ  رئيسأ.د/ أمؿ سالمة  

   لوفاة والدتيا  التشريحبقسـ  أستاذأ.د/ عبير المييي  
 اة والدىالوف  األمراض النفسية والعصبيةبقسـ  المعيدة  مروة خالؼد/ 

 فارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةقائـ بعمؿ رئيس قسـ البتجديد فترة   ميا محمد عمى البطشد/  ىنأ سيادتو*
 :كؿ مف * شكر سيادتو 

 أستاذ متفرغ بقسـ اليستولوجيا  ػ أ.د/ سامي الحسيني عطية
   العامة أستاذ متفرغ بقسـ الجراحة  ػ أ.د/ سعيد إبراىيـ المالح

  أستاذ متفرغ بقسـ طب األطفاؿ  ػ أ.د/ فادي محمد حسيف الجندي
 المسالؾ البولية جراحةأستاذ متفرغ بقسـ   فاطمة أحمد الصيرفيػ أ.د/ 

     أستاذ بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ػ أ.د/ أسماء جابر عبده
 

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

 .ة والعممية التعميمية الجداوؿ الدراسيـ 1 :عامةالمناقشات ال
   ػػ استقالؿ الفاصؿ الثاني الخاص بالكمية عف العيادات الخارجية .0

ػ اإلعالف عف مديري الوحدات الشاغرة )منسؽ البرنامج المتميز بالكمية ػػػػ مدير وحدة التحوؿ 3    
 الرقمي وتكنولوجيا المعمومات ػػػػ مدير وحدة العالقات الخارجية ػػػ مدير وحدة الخريجيف( .

 الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الختيار لشغؿ وظائؼ مدير الوحدات عمى النحو التالي :القرار : 
 ػػػ أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب    ػػػ أ.د/ عميد الكمية  
 ػػػ أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة ػػػ أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  ود السيد أبو سالـ ػػ أ.د/ محم 
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 رئيس بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة  ػػ أ.د/ عصاـ عبد الونيس بحيري  
 األمراض المتوطنةبقسـ  رئيس   أيمف محمد المحمحػػ أ.د/  

 
 : المصادقات :أوال 

  88/12/0/0202الموضوع رقم 

 الموافؽ األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" األوليالجمسة ية "ة عمى محضر اجتماع مجمس الكمالمصادق
 . 65/1/7/0202حتى  1/1/7/0202 والمتضمنة القرارات مف  11/7/0202

 القــــرار :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمصادق
  89/12/0/0202الموضوع رقم 

 .بالتفويض عف مجمس الكمية  أ.د/عميد الكميةالمصادقة عمى موضوعات العالقات الثقافية التي وافؽ عمييا 
 : ـرارـالقــ

 عمى : ... ويرفع لمجامعة . المصادقة
مد بقاء الطبيبة/ شيماء السعيد رضواف الشيف المدرس المساعد بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية *الموافقة عمى  

)نياية  15/5/0201حتى  16/10/0202ة عاـ ثالث اعتبارا مف وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ بجامعة نوتنجياـ بإنجمترا لمد
 العاـ الخامس والبعثة ككؿ( عمى نفقتيا الخاصة وذلؾ إلستكماؿ األبحاث العممية  الخاصة برسالة الدكتوراه .

  92/12/0/0202الموضوع رقم 

 .فويض عف مجمس الكمية بالت التي وافؽ عمييا أ.د/عميد الكمية شئوف ىيئة التدريسالمصادقة عمى موضوعات 
 : ـرارـالقــ

 عمى : ... ويرفع لمجامعة . المصادقة
 1/7/0202األستاذ المساعد بقسـ الفسيولوجيا اعتبارا مف  يحيي محمد نجيب عبد السالـ*الموافقة عمى مد إعارة د/  
 . 11/6/0201حتى 

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  19/12/0/0202الموضوع رقم 

  11/7/0202الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو  ع مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممياجتماس عمما بمحضر إحاطة المجم
 القــــرار

 والموافقة عمى ما جاء بالمحضر . أحيط المجمس عمما
  09/12/0/0202الموضوع رقم 

أحػيط مجمػس عممػا بنقطػة اتصػاؿ مكتػب  ػ بشػأف عرض خطاب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشػئوف خدمػة المجتمػت وتنميػة البيئػة
 براءات االختراع المصري جامعة المنوفية .

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  39/12/0/0202الموضوع رقم 

والمنعقدة يـو  0217/0202لمعاـ الجامعي  الجمسة الحادية عشر""القيـ والمبادئ لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
     . 02/7/0202وكذلؾ "الجمسة الثانية عشر" المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  14/6/0202الموافؽ  األحد

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  49/12/0/0202الموضوع رقم 

الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0217/0202لمعػػاـ الجػػامعي العالقػػات الثقافيػػة" لجنػػة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع 
2/12/0202 . 
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 ــــرارالق

 أحيط المجمس عمما
  59/12/0/0202الموضوع رقم 

الموافػػػػػؽ  األحػػػػػدوالمنعقػػػػػدة يػػػػػـو  0217/0202لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي المكتبػػػػػات" لجنػػػػػة " إحاطػػػػػة المجمػػػػػس عممػػػػػا بمحضػػػػػر اجتمػػػػػاع 
2/12/0202 . 

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  69/12/0/0202الموضوع رقم 

 األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0217/0202لمعػػاـ الجػػامعي " ئوف التعمػػيـ والطػػالب شػػلجنػػة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع 
 . 11/12/0202الموافؽ 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
 

 :  المؤجلةموضوعات الثالثا : 
  79/12/0/0202الموضوع رقم 

 . 0202/0201لمعاـ الجامعي  تشكيؿ المجاف العممية المنبثقة عف مجمس الكمية
 ـرارـالقــ

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

 رئيسا     البوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والط          ناصر محمد عبد الباري ػ أ.د/2
 عضوا       رئيس قسـ الباطنة العامة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 0
   عضوا      رئيس قسـ التشريح واألجنة   مصطفي محمود محمدػ أ.د/ 3
 عضوا      رئيس قسـ الجراحة العامػػػػة   حاتـ محمود سمطافػ أ.د/ 4
 عضوا     أستاذ بقسـ الطب الشرعي والسموـ         عزة وجيو أميف زناتيػ أ.د/5
 عضوا(0+3تولوجيا ومنسؽ برنامج العاـ)أستاذ مساعد بقسـ اليس  ىالة محمد السيد الحروفػ أ.د/ 6
 عضوا أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية )مدير الجودة(    د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي  ػ 7
 عضو إداري    مدير إدارة شئوف التعميـ والطالب  رجب محمد إسماعيؿ الشيخ ػ السيد/8
 عضو إداري  الكمية لشئوف التعميـ أخصائي بمكتب وكيؿ   إبتساـ عبد الفتاح رجب ػ السيدة/9

 ثانيا : لجنة الدراسات العميا :
 رئيسا     وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  طاىر عبد الستار محمودػ أ.د/ 2
 عضوا     رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسمية  عالء حسف عبد المؤمف مرعيػ أ.د/ 0
 ضواع      الميكروبيولوجيارئيس قسـ    أ.د/ مبروؾ محمود غنيـػ 3
 عضوا      رئيس قسـ الباثولوجيا   مشيرة محمد عبد الواحدػ أ.د/ 4
 عضوا     التخدير والعناية المركزةرئيس بقسـ      غادة عمى حسفػ أ.د/ 5
 عضوا     أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 6
 عضوا      أستاذ قسـ الباثولوجيا   دهأسماء جابر عبػ أ.د/ 7
  عضو إداري   قائـ بعمؿ مدير إدارة الدراسات العميا   أـ محمد شيحو /ةػ السيد8
 عضو إداري مدير مكتب أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا   قائـ بعمؿ  ىاني إبراىيـ الميدي     ػ السيد/9

   ة :ثالثا : لجنة شئوف خدمة المجتمت وتنمية البيئ
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 رئيسا     وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  عبد الرحمف السباعي سرحاف /ػ أ.د2
 عضوا     رئيس قسـ الصحة العامة وطب المجتمع   ػ أ.د/ أميمة أبو الفتح محروس0
 عضوا       الطفيمياترئيس قسـ     نادية صالح النحاسػ أ.د/ 3

 عضوا    قسـ األمراض المتوطنةرئيس    المحمح ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني4
 عضوا      األمراض الجمدية والتناسميةقسـ ب أستاذ    عبد الواحد جابرمحمد ػ أ.د/ 5
 عضوا        الباثولوجياأستاذ بقسـ    ىالة سعيد الربعيػ أ.د/ 6
 عضوا      الكيمياء الحيويةبقسـ مساعد أستاذ   أشرؼ عبد الرؤوؼ داودد/   ػ 7
   عضو إداري    بمكتب وكيؿ الكمية           وفاء صالح المزيف /ةػ السيد9
   عضو إداري            مدير إدارة رعاية الشباب   حامد أبو المجد /ةػ السيد9

 رابعا : لجنة العالقات الثقافية :
 رئيسا       وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث   طاىر عبد الستار محمود ػ أ.د/2
 عضوا     جراحة التجميؿ والحروؽ قسـرئيس      محمد أحمد مجاىد ػ أ.د/0
 عضوا      رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    محمد أبو الفتوح السيدػ أ.د/ 3
 عضوا             طب وجراحة العيفرئيس قسـ   ىدي محمد كامؿ السبكي ػ أ.د/4
 عضوا           مدرس بقسـ جراحة القمب والصدر  محمد جماؿ الديف حجاجػ   د/ 5
 عضوا  بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعمساعد أستاذ   القاسميعبد العزيز زينب ػ أ.د/ 6
 عضوا           أستاذ مساعد بقسـ الباطنة العامة   عبد الناصر جاب اهللػ   د/ 7
 عضو إداري       ةموظؼ بإدارة عالقات ثقافي    خالد عباس القاضي ػ السيد/8
 عضو إداري             موظفة إدارة العالقات الثقافية   ىناء عبد الفتاح الشافعي /ةػ السيد9

  : لجنة المختبرات واألجيزة العممية : خامسا
 رئيسا              عميد الكمية   محمود عبد العزيز قورة ػ أ.د/2
 عضوا        مياء الحيويةرئيس قسـ الكي   ػ أ.د/ ميا أحمد فتحي حمودة0
 عضوا     رئيس قسـ الفسيولوجيا     ػ أ.د/ جرجس صبري يوسؼ3
  ضواع  قسـ الميكروبيولوجيا الطبية           رئيس   / أمؿ فتح اهلل مقمدأ.د ػ4
 عضوا   قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا   ػ أ.د/ ميا محمد البطش5
  عضوا      درس بقسـ التشريحم   ػ   د/عمياء صالح عمي عفيفي6
 عضوا          مدرس بقسـ الباثولوجيا   ػ   د/ نانيس شوفي ىولو7
 عضوا إداري     مدير المعامؿ بالكميةقائـ بعمؿ    رمضاف عبد الفتاح ػ السيد/8
 عضو إداري      قائـ بعمؿ مدير إدارة المشتريات    طارؽ رشدي السيدالسيد/  ػ9

 كتبات :: لجنة الم سادسا
 رئيسا      وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث   طاىر عبد الستار محمود ػ أ.د/2
 عضوا            رئيس قسـ أمراض النساء والتوليد   ػ أ.د/ محمد سامي قنديؿ0
 عضوا             رئيس بقسـ جراحة المسالؾ البولية   سمطاف محمد سمطافػ أ.د/ 3
 عضوا    ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر  العزيز موسي أ.د/والء فريد عبدػ 4
 عضوا   ةػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي  ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 5
 عضوا               قسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةب أستاذ   روحية حسف العدؿػ أ.د/ 6
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 عضوا       األمراض الصدرية والتدرف بقسـأستاذ    اليمباويحممى رنا د/ أ.ػ 7
 عضو إداري  مدير إدارة المكتبات ورئيس شبكة المعمومات بالكمية         محمد سعد الصباغ ػ السيد/8
 عضو إداري     كبير أخصائي مكتبات بدرجة مدير عاـ   فاتف فاروؽ الرفاعي/السيدةػ 9

 : القيـ وأخالقيات البحث العممي: لجنة  سابعا
 رئيسا      وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث   طاىر عبد الستار محمود ػ أ.د/2
 عضوا             أستاذ قسـ طب األسرة   ػ أ.د/ تغريد محمد فرحات0
 عضوا     جراحة العظاـرئيس قسـ     أيمف محمد عبيدػ أ.د/ 3
 عضوا             الحنجرةأستاذ بقسـ األنؼ واألذف و    رجبعبد المنعـ أحمد ػ أ.د/ 4
 عضوا     جراحة المخ واألعصابقسـ  أستاذ  حساـ عبد الحكيـ النعماني أ.د/ػ 5
 عضوا      الباثولوجيا أستاذ بقسـ   ػ أ.د/ رحاب منير سمكة6
 عضوا               التشريحبقسـ مساعد أستاذ     منار عمى السيدػ أ.د/ 7
 عضو إداري     بالكمية  البحوثمدير إدارة        قيبمروة عبد الرحيـ الن /ةػ السيد8
 عضو إداري       بالكميةبحوث  باحث   أسماء محمود حواش /السيدةػ 9

 كيؿ مجمس صندوؽ التكافؿ بالكمية:: تش ثامنا
 رئيسا           وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب   ناصر محمد عبد الباري ػ أ.د/2
 عضوا   الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسـ     د أبو سالـمحمود السيػ أ.د/ 0
 عضوا     الجراحة العامةقسـ مساعد ب أستاذ    أشرؼ بمبت/ ػ أ.د3
 

 مرحمة العمـو الطبية األساسية :ػػػػ  2لجنة المواد والمناىج : : تاسعا
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب   ناصر محمد عبد الباري ػ أ.د/2
             رئيس قسـ الباثولوجيا   مشيرة محمد عبد الواحدأ.د/ ػ 0
  التشريحرئيس  قسـ    مصطفي محمود الحبيبيػ أ.د/ 3
  الطفيمياترئيس  قسـ    نادية محمد النحاسػ أ.د/ 4
 قسـ الفسيولوجيا رئيس   جرجس صبري يوسؼ د/ػ أ.5
 لحيويةالكيمياء ارئيس  قسـ    ميا أحمد فتحي حمودةػ أ.د/ 6
       الميكروبيولوجيارئيس  قسـ   أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد ػ أ.د/7
 قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية قائـ بعمؿ رئيس   ميا محمد عمى البطش ػ   د/8
  اليستولوجياقسـ رئيس قائـ بعمؿ   ىالة محمد السيد الحروفد/   ػ 9

 : المرحمة اإلكمينيكية : 0
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب   حمد عبد الباريناصر م ػ أ.د/2
 رئيس قسـ أمراض النساء والتوليد   محمد سامي قنديؿ ػ أ.د/0
             رئيس قسـ أمراض الباطنة العامة  عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 3
 رئيس قسـ طب المجتمع وصحة البيئة  أميمة أبو الفتح محمد محروسػ أ.د/ 4
             رئيس قسـ الجراحة العامة    حاتـ محمود سمطافأ.د/ ػ 5
              طب وجراحة العيفرئيس قسـ   ىدي محمد كامؿ السبكيػ أ.د/ 6
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرة  عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/  7
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 كيةرئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكميني     عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 8
                 رئيس قسـ طب األطفاؿ   أحمد أنور خطابػ أ.د/ 9

  رئيس قسـ طب األسرةقائـ بعمؿ    أمؿ محمد سالمةد/  ػ22
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا
  89/12/0/0202الموضوع رقم 

 . 0202/0201لمعاـ الدراسي  ية اإلجراءات االحتراز  بشأفػػػ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  99/12/0/0202الموضوع رقم 

ػػػ بشأف سير االمتحانات بالفرقة الخامسة واالستعداد المتحانات أخػر العػاـ لمفرقػة وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
 السادسة .
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  122/12/0/0202 الموضوع رقم

)نظػرا لقيػاـ أعضػاء ػػػػ بشػأف صػرؼ مكافػأة شػيريا ألعضػاء الكنتػروؿ القضػائي وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب د/ أ.مػذكرة 
الكنتػػروؿ اإلداري بمراجعػػة كراسػػات اإلجابػػة الخاصػػة بطػػالب مرحمػػة البكػػالوريوس وكػػذلؾ تصػػوير كراسػػات اإلجابػػة لمطػػالب الػػذيف 

 إلعادة تصحيح كراسات اإلجابة الخاصة بيـ وكذلؾ استخراج درجات المواد لمطالب( . قاموا برفع قضايا
 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعة.  04/11/0217التطبيؽ طبقا لقرار مجمس الجامعة بتاريخ يتـ 
  121/12/0/0202الموضوع رقم 

دـ قبػوؿ التحػويالت مػف الكميػات األخػرى إلػى البرنػامج ػػػػ بشػأف الموافقػة عمػى عػوكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب د/ أ.مذكرة 
3+0 . 

 القــــرار

 . واتخاذ القرار مف خالؿ المجنة بمجنة شئوف التعميـ والطالب ةيتـ دراسة كؿ حالة عمى حد
  012/12/0/0202الموضوع رقم 

 0202/0202الكميػة لمعػاـ الجػامعي تحويػؿ بعػض الطػالب مػف والػي ػػػػ بشػأف  لشئوف التعميـ والطالبمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية 
 عمى النحو التالي :

 
 أوال: الطالب محوليف مف الكمية :

 ػػ الفرقة الرابعة :2 
 المحوؿ إلييا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ
 طب جامعة عيف شمس + طب بنيا صييب عارؼ عبد الرحمف 1
 طب جامعة عيف شمس أسماء صبحي مصمحي محمد 0
 طب القصر العيني/ جامعة القاىرة سامي عبد الحميـ محمدكريـ  1
 طب القصر العيني/ جامعة القاىرة ضياء رمضاف عبد المطمب البنا 2
 طب القصر العيني/ جامعة القاىرة أية فكري عبد الرازؽ دياب 3
 طب القصر العيني/ جامعة القاىرة عمرو محمد طمعت رضا البمشي 4
 طب القصر العيني/ جامعة القاىرة امحمود مصطفي أحمد مين 5
 طب القصر العيني/ جامعة القاىرة أحمد عاطؼ محمد صقر 6
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 طب جامعة بنيا معتز حميد محمد 7
 طب جامعة طنطا عزة عمى محمد قرطاـ 12
 طب جامعة حمواف أحمد السيد محمود عبد الحميد 11

 ػػ الفرقة الخامسة :0
 امعة طنطاطب ج محمد جياد سيد أحمد األشقر 1

 ثانيا: الطالب محوليف إلى الكمية :
 ػػ الفرقة الرابعة :2 

 مواد التحميؿ الكمية المحوؿ منيا التقدير اسػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ
 ػػػػػػػػػػ جامعة طنطا مقبوؿ محمود أحمد محمد العرابي 1
 حاسب آلي + جودة جامعة طنطا ناجح عبد الرحمف مجيب جماؿ 0

 القــــرار

 فقة ... ويرفع لمجامعة .الموا
  312/12/0/0202الموضوع رقم 

والمقيدة بالفرقة الثانية / نعيمة توفيؽ فتحي منصور الطالبةتصحيح اسـ  بشأفػػػ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
بتػػاريخ  2311لمنوفيػػة رقػػـ نػػدي توفيػػؽ فتحػػي منصػػور وذلػػؾ بنػػاءا عمػػى قػػرار لجنػػة االطالبػػة/ إلػػى  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي 

0/7/0202 . 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  412/12/0/0202الموضوع رقم 

المقيػد بالفرقػة السادسػة  عمػرو أشػرؼ السػعدنيالطالػب/ قبػوؿ تحويػؿ  ػػػػ بشػأفوكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب د/ أ.مذكرة 
 . )البرنامج التكاممي(بكمية الطب العسكري الي كمية طب المنوفية 

 القــــرار

 7ساعة واعتبار  32عمى قبوؿ تسجيؿ الطالب بالمستوي السادس ببرنامج الطب الجراحة التكاممي بتسجيؿ عدد ساعات الموافقة 
 ويرفع لمجامعة .مف الالئحة الداخمية لبرنامج الطب والجراحة التكاممي ...  11ساعات مواد تحميؿ طبقا لنص المادة 

  
 موضوعات شئون هيئة التدريس: :مساخا

  512/12/0/0202الموضوع رقم 

 12ممف أمضوا  بالكميةلشغؿ وظائؼ معيديف باألقساـ اإلكمينيكية الموافقة عمى التعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 عمى النحو التالي : شيرا في وظيفة طبيب مقيـ بمستشفيات جامعة المنوفية 

 معيد بقسـ الجراحة العامة   د عبد الرحمف شادي ػػ ط/ كريـ محم1 
 معيد بقسـ الجراحة العامة     ػػ ط/ رامي محمد عبد الرحمف0 
 معيد بقسـ الجراحة العامة     ػػ ط/ محمد عبد اليادي تعيمب1 
 معيد بقسـ الجراحة العامة     ػػ ط/ أحمد إبراىيـ العشماوي2 
 يدة طب طوارئ بقسـ الجراحة العامة مع    ػػ ط/ أميرة محي الديف حمدي3 
 معيدة طب طوارئ بقسـ الجراحة العامة     ػػ ط/ سمر سعودي محمود4 
 معيدة طب طوارئ بقسـ الجراحة العامة     ػػ ط/ أسماء أشرؼ صابر السيد5 
 معيدة طب طوارئ بقسـ الجراحة العامة     ػػ ط/ ىبو مجدي أحمد غنيمة6 
  التوليد وأمراض النساءمعيد بقسـ    الحاموليأحمد صبري فؤاد ػػ ط/ 7 
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 التوليد وأمراض النساءبقسـ  ةمعيد    عمياء عمى محمد فايدػػ ط/ 12 
 معيدة بقسـ التوليد وأمراض النساء   ػػ ط/ إسراء محمد إبراىيـ الشيمي 11 
 معيد بقسـ القمب واألوعية الدموية   ػػ ط/ أحمد عبد الودود عبد الصمد 10 
 معيدة بقسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ   ط/ ىاجر عبد المجيد ناجي عطية  ػػ11 
 معيدة بقسـ طب األسرة   ػػ ط/ مناؿ حمدي محمد الصياد 12 
 معيدة بقسـ الطب الشرعي والسموـ   ػػ ط/ ىبو عبد الفتاح إماـ عمى عالـ 13 
 معيدة بقسـ التخدير   ػػ ط/ ىدير جماؿ إبراىيـ حسف14 
 معيدة بقسـ التخدير   ػػ ط/ حسناء مسعد فتح اهلل سراج الديف15 
 معيدة بقسـ التخدير   ػػ ط/ الشفاء عمى عبد المحفوظ زىرة16 
 معيدة بقسـ التخدير  ػػ ط/ مرفت عبد المعطي محمد المغربي17 
 معيدة بقسـ التخدير   ػػ ط/ نورىاف أميف السيد حمودة02 
 معيدة بقسـ التخدير    كاشةػػ ط/ ىند عادؿ محمد ع01 
 معيدة حاالت حرجة بقسـ التخدير   ػػ ط/ ىدير حسيف يسري محمود00 
 معيدة حاالت حرجة بقسـ التخدير   ػػ ط/ دينا عبد الوىاب إبراىيـ محمد01 
 معيدة حاالت حرجة بقسـ التخدير   ػػ ط/ أية عبد الغني محمد عبد الغني02 
 معيدة بقسـ طب وجراحة العيف   صود عمارػػ ط/ جياد رشدي عبد المق03 
 معيدة بقسـ الباطنة العامة   ػػ ط/ ىبو أشرؼ إبراىيـ الممكي04 
 معيدة بقسـ الباطنة العامة    ػػ ط/ نيمة محمد فؤاد رضواف05 
 معيدة بقسـ األشعة التشخيصية   ػػ ط/ الشيماء عبد القادر عبد الحميد06 
 معيدة بقسـ األشعة التشخيصية   عمى ػػ ط/ رحاب عبد الناصر محمد07 
 معيد بقسـ األشعة التشخيصية   ػػ ط/ إبراىيـ أيمف أحمد أبو سعده12 
 معيدة بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية  ػػ ط/ ميا محمود عبد الغني أبو الخير11 
 معيد بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية   ػػ ط/ محمد ىشاـ أحمد غنيـ10 
 معيد بقسـ جراحة القمب والصدر   حمد خيري محمد جاب اهللػػ ط/ م11 
 معيد بقسـ جراحة المسالؾ البولية  ػػ ط/ حساـ عبد الرحمف السيد مصطفي12 
 معيد بقسـ جراحة المسالؾ البولية   ػػ ط/ محمد عمى سيد عبد الغفار13 
  معيدة بقسـ األمراض العصبية والنفسية  ػػ ط/ مروة حمدي أحمد خالؼ14 
 معيدة بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   ػػ ط/ إيماف عصاـ جمعة عبد الفتاح15 
 معيدة بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   ػػ ط/ نورىاف حساـ الديف محمد شرؼ16 
 معيدة بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية  جياد لبيب شحاتو عبد الجواد ىيكؿػػ ط/ 17 
  األمراض المتوطنةمعيدة بقسـ   مجيدمروة أحمد السيد عبد الػػ ط/ 22 
  جراحة المخ واألعصابمعيد بقسـ    مازف لطفي عجوزػػ ط/ 21 
  طب األطفاؿمعيدة بقسـ   ىدير يحيي خميؿ خميؿ عالمةػػ ط/ 20 
  طب األطفاؿمعيدة بقسـ   أية أحمد عبد العظيـ عالـػػ ط/ 21 
 األطفاؿ معيدة بقسـ طب    ػػ ط/ والء عالء أحمد سميماف22 
 معيد بقسـ طب األطفاؿ   ػػ ط/ محمود عصاـ عبد القادر23 
 معيدة بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ   ػػ ط/ الزىراء يحيي عاطؼ بالبؿ24 
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 معيدة بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة   ػػ ط/ ىاجر أحمد محمد عبد المطمب25 
  واألذف والحنجرة األنؼبقسـ سمعيات معيدة    ىبو إبراىيـ طو سممافػػ ط/ 26 
 معيد بقسـ جراحة العظاـ   ػػ ط/ أحمد أسامة سيد أحمد الجبيري27 
 معيد بقسـ جراحة العظاـ   ػػ ط/ عمر عبد العزيز موسي الجمؿ32 
 معيد بقسـ جراحة العظاـ   ػػ ط/ أحمد محمد فوزي عبد الغني31 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  612/21/0/0202الموضوع رقم 

البػاثولوجي بالكميػة  بقسػـ المعيػدةجيػاد رأفػت أمػيف الجعفػراوي / ةالطبيبػالموافقة عمػى تعيػيف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .قسـ مساعد بذات ال لشغؿ وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  712/12/0/0202وضوع رقم الم

التوليػد وأمػراض النسػاء بالكميػة  بقسػـ المعيدةسارة مجدي فضؿ / ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .قسـ مساعد بذات ال لشغؿ وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 فع لمجامعةالموافقة .. وير 

  812/12/0/0202الموضوع رقم 

 الفارمػاكولوجي بقسػـ المعيػدة سػماح محمػد عبػد السػالـ ودف/ ةالطبيبػالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  مذكرة شئوف ىيئة التػدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .قسـ مساعد بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسبالكمية 

 رـراـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

 
  912/12/0/0202الموضوع رقم 

التوليد وأمراض النساء بالكميػة  بقسـ المعيد أحمد عمى االمبابي/ الطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 وفية .والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنقسـ مساعد بذات ال لشغؿ وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  121/12/0/0202الموضوع رقم 

األمػراض  بقسػـ المػدرس المسػاعدبيسػوي بػرزي تاوضػروس / الطبيػبالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  مذكرة شئوف ىيئػة التػدريس
 ه .والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراقسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالصدرية بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  111/12/0/0202الموضوع رقم 

طػب وجراحػة  بقسػـ المػدرس المسػاعدنيي خيرت جابر طعيمػو / ةالطبيبػالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 ه .والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراقسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالعيف بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  011/12/0/0202الموضوع رقم 

طػب  بقسػـ المػدرس المسػاعدأحمد شوقي سيد أحمد أبو ىولو / الطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 اه .والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتور قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرساألطفاؿ بالكمية 
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 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  311/12/0/0202الموضوع رقم 

طػػب  بقسػػـ المػػدرس المسػػاعدىبػػو صػػبحي حامػػد الزفػػزاؼ / ةالطبيبػػالموافقػػة عمػػى تعيػػيف ػ بشػػأف  مػػذكرة شػػئوف ىيئػػة التػػدريس
 .والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرساألطفاؿ بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  411/12/0/0202الموضوع رقم 

الباثولوجيا بالكمية  بقسـ المدرس المساعدىند أحمد عبده قاسـ / ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرس

 ـرارـــالق
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  511/12/0/0202الموضوع رقم 

الطػب  بقسػـ المػدرس المسػاعدإيمػاف عبػد العزيػز عمػى جمػبط / ةالطبيبػالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 عمى درجة الدكتوراه .والكمية نظرا لحصوليا قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

 
 

  611/12/0/0202الموضوع رقم 

جراحػة  بقسػـ المػدرس المسػاعدأحمد فوزي الميدي سيد أحمػد / الطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 را لحصولو عمى درجة الدكتوراه .والكمية نظقسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالمخ واألعصاب بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  711/12/0/0202الموضوع رقم 

جراحػة المػخ  بقسػـ المػدرس المسػاعدمحمد أحمد محمد النجار / الطبيػبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 ة نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه .والكميقسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسواألعصاب بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  811/12/0/0202الموضوع رقم 

جراحػة المػخ  بقسػـ المػدرس المسػاعدمحمػد سػعيد السػنافيري / الطبيػبالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  مذكرة شئوف ىيئة التػدريس
 مية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه .والكقسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسواألعصاب بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  911/12/0/0202الموضوع رقم 

 بقسػػػـ المػػػدرس المسػػػاعدإسػػػراء السػػػيد عبػػػد المقصػػػود / ةالطبيبػػػالموافقػػػة عمػػػى تعيػػػيف ػ بشػػػأف  مػػػذكرة شػػػئوف ىيئػػػة التػػػدريس
 الكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .و قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالميكروبيولوجيا بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  021/12/0/0202الموضوع رقم 

جراحػة  بقسػـ المػدرس المسػاعدإبػراىيـ محمػد إبػراىيـ خميػؿ / الطبيػبالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  مػذكرة شػئوف ىيئػة التػدريس
 والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه .قسـ ات البذ لشغؿ وظيفة مدرسالقمب  و الصدر بالكمية 
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 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  011/12/0/0202الموضوع رقم 

جراحػة القمػب   بقسػـ المػدرس المسػاعدأحمد حاتـ حسيف أنسػي / الطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه .قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسو الصدر بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  010/12/0/0202الموضوع رقم 

التشػريح  بقسػـ المػدرس المسػاعدسػارة جمػاؿ عبػد القػوي طايػؿ / ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .قسـ ت البذا لشغؿ وظيفة مدرسبالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

 
 

  310/12/0/0202الموضوع رقم 

التشػريح  بقسػـ األسػتاذ المسػاعدنيفيف محمد الشريؼ إبراىيـ حفظػي / دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمةوالكمية قسـ ات الأستاذ بذلشغؿ وظيفة واألجنة 

 ـرارـالقــ
 الموافقة عمى مستوي األساتذة .. ويرفع لمجامعة

  410/12/0/0202الموضوع رقم 

لشػغؿ األمػراض المتوطنػة  بقسػـ المػدرسنجػالء سػعيد محمػد العبػد / دالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 والكمية .قسـ ستاذ مساعد بذات الأوظيفة 

 ـرارـالقــ
 الموافقة عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف ... ويرفع لمجامعة

  510/12/0/0202الموضوع رقم 

محمد سعد لمدكتور/  3/22/0202 ىحت 02/4/0202النظر في احتساب الفترة مف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
أجازة خاصة بدوف مرتب لرعاية الوالد والوالدة بناءا عمى  بالكمية التجميؿ والحروؽبقسـ جراحة  المدرس فتوح أبو شعباف

 . موافقة مجمس القسـ
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  610/12/0/0202الموضوع رقم 

 طػب األطفػاؿبقسػـ  المسػاعدتاذ األسػحسف سعيد عثمػاف بػدر د/ إعارة تجديد الموافقة عمى ػ بشػأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 1/10/0202باألمارات العربية المتحدة اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  خامسلمدة عاـ  بالكمية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  710/12/0/0202الموضوع رقم 

جراحػة المػخ بقسػـ  المػدرس المشػدمحمػد مرسػي مصػطفي د/ إعػارة تجديػد الموافقػة عمػى ػ بشػأف  مػذكرة شػئوف ىيئػة التػدريس
 . 17/7/0202بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  رابعلمدة عاـ  بالكمية واألعصاب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  810/12/0/0202الموضوع رقم 
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األمػراض العصػبية بقسػـ  المسػاعداألسػتاذ عيد شػمبي عمرو سػد/ إعارة تجديد الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 05/7/0202بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  رابعلمدة عاـ  بالكميةوالنفسية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  910/12/0/0202الموضوع رقم 

لمػدة عػاـ  بالكميػةالتخػدير األسػتاذ بقسػـ عبير أحمد الشػريؼ د/ إعارة أ.د تجديالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 13/10/0202بدولة األمارات اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  الخامس

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
 

  321/12/0/0202الموضوع رقم 

األمراض العصبية بقسـ  المساعداألستاذ أحمد محمد الشريؼ د/ إعارة تجديد الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 0/12/0202بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  سابعلمدة عاـ  بالكميةوالنفسية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  311/12/0/0202الموضوع رقم 

جراحػة المسػالؾ بقسػـ  المػدرسمحمػد سػيد محمػد الغربػاوي د/ إعػارة تجديػد عمػى الموافقػة ػ بشػأف  مػذكرة شػئوف ىيئػة التػدريس
 . 14/7/0202بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  ثانيلمدة عاـ  بالكميةالبولية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  013/12/0/0202الموضوع رقم 

 بالكميػةجراحػة العظػاـ بقسػـ  المػدرسىػاني السػيد عبػد الجػواد د/ إعارة تجديد الموافقة عمى شػأف ػ ب مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/11/0202بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  ثانيلمدة عاـ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  313/12/0/0202الموضوع رقم 

طػب بقسػـ  المتفػرغاألسػتاذ فريدة حسيف الرشيدي د/ اإلعارة الداخمية أ.تجديد الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 1/7/0202بجامعة مصر الدولية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  خامسلمدة عاـ  بالكميةاألطفاؿ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  413/12/0/0202الموضوع رقم 

 عبد المنعـ فريد/ لمدكتور 32/8/0202 ىحت 2/6/0202النظر في احتساب الفترة مف ػ بشأف  يئة التدريسمذكرة شئوف ى
وذلؾ لعدـ تمكنو مف العودة مف اإلعارة أجازة خاصة بدوف مرتب  الجراحة العامة بالكميةبقسـ  األستاذ المساعد محمد عبد اهلل

 ف خالؿ ىذه الفترة بناءا عمى طمبو .نتيجة جائحة كرونا وتوقؼ حركة الطيراف بيف الطرفي
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  513/12/0/0202الموضوع رقم 

أيمف رمضاف لمدكتور/  25/9/0202 ىحت 08/3/0202النظر في احتساب الفترة مف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 )أجازة اضطرارية لظروؼ فيروس كرونا( وتـ صة بدوف مرتب أجازة خا بالكمية القمب والصدربقسـ جراحة  المدرس المغاوري

 . قضاء ىذه الفترة إلنياء متعمقاتو بالخارج
 القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  613/12/0/0202الموضوع رقم 

الجراحة العامة  األستاذ المساعد بقسـالنظر في إنياء خدمة الدكتور/ نياد نجيب إسالـ  ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
عمى انقطاعو بعد انتياء ومرور أكثر مف ستة أشير التاريخ التالي النتياء أجازة مرافقة زوجتو  3/1/0202بالكمية اعتبارا مف 

 األجازة.
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  713/12/0/0202الموضوع رقم 

انتداب ط/ عمي  07/7/0202مجمس القسـ المنعقد بتاريخ موافقة  ػ بشأف رئيس قسـ التوليد وأمراض النساءأ.د/  عرض خطاب
فػي غيػر أوقػات  لمتػدريب بوحػدة سػمس البػوؿ كمية الطب جامعة عيف شػمس إلػيمدرس مساعد بالقسـ  محمد وحيد عبد العزيز

 العمؿ الرسمية.
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية : سادسا
  813/12/0/0202وع رقم الموض

أيمف أحمد مصيمحي أحمد / دمف المجمس عمما بالتقرير المقدـ  إحاطة ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
لمتدريب في جامعة  لتنفيذ الميمة العممية  الياباف لمدة عاـلي إوذلؾ عف سفره بالكمية  األمراض المتوطنةالمدرس بقسـ صقر 
شو اليابانية في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية )برامج التدريب في قطاع الصحة لالرتقاء بمستوي األداء وتنمية القدرات كيو 

 ( عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات .ojtالبشرية 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  913/12/0/0202الموضوع رقم 

ة الطب جامعة المنوفية ياإلحاطة بأنو تـ تجديد االتفاقية الموقعة بيف كم ػ بشأفات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراس
لمدة ثالث سنوات  االتفاقيةأ.د/ رئيس الجامعة عمى  وىو نفس تاريخ توقيع السيد 02/5/0217وجامعة )آيوا( األمريكية بتاريخ 

وطبقا لما ورد مف قسـ  االتفاقية.د/ جعفر محمد عبد الرسوؿ منسؽ وذلؾ طبقا لما ورد مف السيد أ 01/5/0200تنتيي في 
 الصحة العامة وطب المجتمع .

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
 

 :  سابعا : موضوعات البحوث العلمية 
  421/12/0/0202الموضوع رقم 

والت المقدمػة مػػف السػادة األطبػػاء المتقػدميف لمتسػػجيؿ مراجعػة البروتوكػػ ػػ بشػػأفأ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػػوث مػذكرة 
 ( بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة 58تمت الموافقة عمى )بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 ( بروتوكوؿ ماجستير.22بتعديؿ )
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  411/12/0/0202الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي: ػ بشأف.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث أمذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ
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 4 أستاذ مساعد طب األطفاؿ نجالء فتحي مصطفي برسيـد/  1
 4 تاذ مساعدأس الصحة العامة وطب المجتمع د/ زينب عبد العزيز قاسمي 0
 14 مدرس جراحة  المسالؾ البولية  د/ محمد كماؿ عمر 1
 2 أستاذ مساعد  عالج األوراـ والطب النووي د/ إيناس أبو بكر الخولي 2
 6 مدرس جراحة القمب والصدر د/ محمد جماؿ الديف محمود حجاج 3
 1 مدرس التشريح واألجنة د/ رشا ممدوح سالمة 4
 1 مدرس طب األسرة رجيد/فاطمة أحمد االس 5
 1 أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع  د/ رضا عبد المطيؼ إبراىيـ 6
 1 مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة د/ إبراىيـ أحمد إبراىيـ والش 7
 1 مدرس  التشريح واألجنة د/ نرميف محمد نور الديف 12
 1 درسم الباثولوجيا د/نيي محمد نور الديف أحمد  11
 2 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة د/أشرؼ مجدي اسكندر 10
 1 مدرس طب األسرة د/فاطمة أحمد االسرجي 11
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  014/12/0/0202الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسـ الدرجة التخصص االسػػػػػـ ـ
 0/0/0202 ماجستير القمب واألوعية الدموية عالء محمد ياسر محمود سالمةط/  1
 11/6/0202 ماجستير القمب واألوعية الدموية ط/محمد أحمد أحمد النعا 0
 06/5/0202 ماجستير القمب واألوعية الدموية ط/ شيريف رضا الشبيني 1
 12/6/0202 ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/ أحمد أحمد محمد عجبو 2
 7/6/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ ميا سامي محمد سميماف 3
 4/7/0202 ستيرماج طب المناطؽ الحارة وصحتيا ط/ مي كماؿ عبد الخالؽ 4
 4/7/0202 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا ط/ شريؼ زكي عبد المعطي عوض 5
 01/6/0202 ماجستير التخدير والعناية المركزة  ط/ معتز إبراىيـ تاج الديف 6
 04/5/0202 ماجستير طب األسرة ط/ سارة أحمد محمد عياد 7
 7/6/0202 ماجستير ناسميةاألمراض الجمدية الت ط/إيماف أحمد الصباغ 12
 04/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ سرور فايز محمود 11
 05/5/0202 ماجستير أمراض النساء والتوليد إسراء محمد عبد الغنيط/ 10
 04/5/0202 ماجستير جراحة العظاـ محمود حسف أبو غاية ط/ 11
 3/5/0202 ستيرماج األمراض الصدرية والتدرف نورىاف أنور سعيد فتحي ط/ 12
 04/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ ىبو حممي داود ط/ 13
 04/5/0202 دكتوراه طب األطفاؿ ىدي عمى العباسيط/ 14
 04/5/0202 ماجستير الجراحة العامة أحمد محمد محمودط/ 15
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 04/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ أحمد المحمدي عبد المنعـط/ 16
 05/5/0202 ماجستير التشخيصيةاألشعة  صفاء إبراىيـ ط/ 17
 06/5/0202 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة أحمد عبد اهلل أحمد ط/ 02
 04/5/0202 ماجستير طب وجراحة العيف شيماء فرج سعيدط/ 01
 04/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ أحمد سعيد محمد النشار ط/ 00
 04/4/0202 راهدكتو  جراحة التجميؿ والحروؽ أحمد محمد محمد  ط/ 01
 06/5/0202 دكتوراه جراحة المسالؾ البولية عالء عمى موسي أبو دقيؽط/ 02
 06/4/0202 ماجستير طب وجراحة العيف ياسميف ميدي محمد أميف ط/ 03
 17/5/0202 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية أية الدسوقي محمد أبو سعيدةط/ 04
 11/5/0202  ماجستير طفاؿطب األ عمياء عصاـ السيد عقدة ط/ 05
 11/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ الزىراء إبراىيـ الصاوي 06
 11/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ إيماف كامؿ أحمد محمد 07
 11/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ حمدي عبد الرازؽ محمد  12
 11/5/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ شيماء عبد الحميـ إبراىيـ 11
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  143/12/0/0202الموضوع رقم 

الموافقة عمى المشروع البحثي الطالبي تحت إشراؼ أ.د/ رحاب منير  ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 .أستاذ بقسـ الباثولوجيا لتجميع حاالت الجراحة بمستشفي جامعة المنوفية سمكة 

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
  414/12/0/0202الموضوع رقم 

 : ػ بشأفػػػػمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
عميمػػي بػػأي مكػػاف ػػػػػ تنظػػيـ إجػػراء المناقشػػات العمميػػة باألسػػتوديو التعميمػػي ويسػػمح بػػإجراء المناقشػػة خػػارج األسػػتوديو الت1 

باألقسػػاـ مػػع إتبػػاع كافػػة اإلجػػراءات المتبعػػة مػػف إدارة  الكميػػة مػػع تػػوافر كافػػة اإلمكانيػػات الفنيػػة بالمكػػاف المقتػػرح كبػػديؿ ل سػػتوديو 
 التعميمي .
وجيػػػا جراحػػػة العظػػػاـ ػػػػػػ الباثول)ػػػػػػ األقسػػػاـ التػػػي سػػػتقود باسػػػتقباؿ أطبػػػاء وافػػػديف لمػػػنح دورات تدريبيػػػة قصػػػيرة باألقسػػػاـ : 0 

ية ػػػػ التخػدير اإلكمينيكية ػػػػ األمراض العصبية والنفسية ػػػػ جراحة المسالؾ البولية ػػػػ األنؼ واألذف والحنجرة ػػػػ الفارماكولوجيا اإلكمينيك
سيولوجيا ػػػػ عالج األوراـ والطب والعناية المركزة ػػػػ الجراحة العامة ػػػ التوليد وأمراض النساء ػػػػ الباثولوجيا ػػػػ األشعة التشخيصية ػػػػ الف

العصبية ػػػ طب وجراحة العيف ػػػػػ الصحة العامة ػػػػ الطفيميات ػػػ الطب الشرعي ػػػػػ أمراض الباطنة العامة ػػػػػ  طػب النووي ػػػػ األمراض 
 ( مع إضافة دورات بعمؿ الميارات بالكميةػػػ األمراض المتوطنة األطفاؿ

 ية كتابة األبحاث والرسائؿ العممية لطمبة الدراسات العميا .ػػػػ عرض توضيحي لكيف1
ػػػ شروط الترشيح لجوائز النيؿ لممبدعيف العرب والتقديرية والتفوؽ في مجاالت الفنوف واألدب والعموـ االجتماعيػة" موقػع 2

 مجمس الكمية" .
السابؽ )الدراسات العميا ػػػ العالقات الثقافية ػػػػ  ػػػ اعادة تشكيؿ المجاف التعميمية بالشروط السابؽ االعالف عنيا في مجمس3

 القيـ ػػػػ المكتبات (.
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% مف عدد الساعات المعتمدة المؤىمة لمحصوؿ عمى منح درجة الدكتوراه لمطبيبػة/ 53ػػػ عدـ اكتماؿ واستيفاء وحضور 4
عات المعتمػػػدة قبػػػؿ مػػنح الدرجػػػة لمطالبػػػة ىبػػو جمػػػاؿ سػػعد شػػػريؼ بقسػػػـ الباطنػػة العامػػػة لمػػد فتػػػرة الدراسػػػة لمطبيبػػة السػػػتكماؿ السػػا

والعرض عمى مجمس الكمية حيث أنو بمراجعة ممؼ الطالبة مع أ.د/ رئيس قسـ الباطنة العامة وجد أنيا فـ تستوؼ عدد الساعات 
 ساعة معتمدة لمدرجة الدكتوراه . 42المعتمدة وفقا لالئحة الدراسات العميا بالكمية وىي 

 القــــرار

 ػػػػػػػػػػػػػة الموافقػػػػػػ
 514/12/0/0202الموضوع رقم 

نرميف لمسيدة الدكتورة/ مف محكمة القضاء اإلداري تنفيذ الحكـ الصادر  ػ بشأفػػػػمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 15/1/0202بتاريخ  وقد تـ موافقة أ.د/ رئيس الجامعة عمى تنفيذ الحكـ مدرس بقسـ طب وجراحة العيف محمود بدوي محمود

 .  0226لمنحيا الشيادة األصمية الحاصمة عمييا عاـ 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
 614/12/0/0202الموضوع رقم 

ودكتػػوراه ( دبمػػـو وماجسػػتير 67)الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لعػػدد مػػذكرة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث ػ بشػػأف
 مفة .تخصصات مخت

 : ـرارـالقــ

 وىـ:  ... ويرفع لمجامعة لمدة عاـ آخرليـ  مد فترة الدراسةالموافقة عمى 
 ماجستير طب األطفاؿ   زينب محب محمد عميػ ط/ 1
 ماجستير طب األطفاؿ   فاطمة عادؿ عمي رضوافػ ط/ 0
 ماجستير طب األطفاؿ   عمي عمي محمد سميـػ ط/ 1
 ماجستير طب األطفاؿ  فسارة عاصـ سالـ عمـ الديػ ط/ 2
 ماجستير طب األطفاؿ   سرور فايز محمودػ ط/ 3
 ماجستير طب األطفاؿ   سارة محمد عبد الغنيػ ط/ 4
 ماجستير طب األطفاؿ   مي محمود حامد بشيرػ ط/ 5
 ماجستير طب األطفاؿ   ميا سامي محمد سميمافػ ط/ 6
 ماجستير طب األطفاؿ   محمد حساـ عبد المقصودػ ط/ 7
 ماجستير طب األطفاؿ   دينا عبد المنعـ الجبالي ػ ط/ 12
 ماجستير طب األطفاؿ   سارة عبد الفتاح محمدػ ط/ 11
 ماجستير طب األطفاؿ   بسمة السيد حسيف محمدػ ط/ 10
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ىند طمعت عبد العزيز سالمةػ ط/ 11
 ليد وأمراض النساء ماجستير التو   الياـ أحمد اميف رمضافػ ط/ 12
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  جياد عبد الحميد فرج نور الديفػ ط/ 13
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  عبد اهلل مصطفى محمدػ ط/ 14
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية أحمد طارؽ أحمد عبد السالـػ ط/ 15
 ر أمراض القمب واألوعية الدمويةماجستي  كريـ محمد زكي السيدػ ط/ 16
 ماجستير طب األسرة أميرة شبؿ مصطفى السبكيػ ط/ 17
 ماجستير طب األسرة أمؿ محمد صالح عبد الوىابػ ط/ 02
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة عصاـ أحمد أحمد المزيفػ ط/ 01
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 ماجستير السمعيات االء مصطفى عبد الغفارػ ط/ 00
 ماجستير السمعيات  عالـمروة عادؿ لبيب ػ ط/ 01
 ماجستير السمعيات  ىبو اهلل محمد الدسوقيػ ط/ 02
 ماجستير السمعيات  ميا عيد عبد العظيـػ ط/ 03
 ماجستير جراحة العظاـ  عبد الرحيـ حسف فوزيػ ط/ 04
 ماجستير جراحة العظاـ  باسـ راجي زكي بباويػ ط/ 05
 العظاـ ماجستير جراحة محمد فتحي إبراىيـ مرجافػ ط/ 06
 ماجستير جراحة العظاـ  جوف نشأت شفيؽػ ط/ 07
 ماجستير جراحة العظاـ  أحمد مجدي عبد الحميـػ ط/ 12
 ماجستير جراحة العظاـ أحمد حمادة عبد الصبورػ ط/ 11
 ماجستير الجراحة العامة أحمد أسامة عبد الوىاب سالمةػ ط/ 10
 ماجستير الجراحة العامة  حسف محمد حسفػ ط/ 11
 ماجستير الجراحة العامة  عمرو محمد محمد سميـط/  ػ12
 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا دينا محمود إبراىيـ زرزورةػ ط/ 13
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية اماني إبراىيـ عبد اهلل أفنديػ ط/ 14
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية مريـ عالء الديف الشافعيػ ط/ 15
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية مصطفى محمود الحفناوي سميةػ ط/ 16
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  ىند صبحي محمد سالـػ ط/ 17
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   وفاء يحيي قابيؿػ ط/ 22
 ماجستير الباطنة العامة  عبد اهلل حسف محمدػ ط/ 21
 باطنة العامةماجستير ال  ايماف شعباف مصطفى ػ ط/ 20
 ماجستير الباطنة العامة  سارة أحمد ابراىيـ كشرػ ط/ 21
 ماجستير الباطنة العامة  محمد فوزي السيد عربودػ ط/ 22
 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمد صبحي محمد المؤذفػ ط/ 23
 ماجستير التخدير والعناية المركزة أماني أحمد محمد إسماعيؿػ ط/ 24
 ماجستير طب وجراحة العيف د اهلل غنيميىند جماؿ عبػ ط/ 25
 ماجستير طب وجراحة العيف دينا جابر حامد عبد المنعـػ ط/ 26
 ماجستير طب وجراحة العيف سارة فتح اهلل محمد الشافعيػ ط/ 27
 ماجستير طب وجراحة العيف  شيماء سعيد أحمد ىالؿػ ط/ 32
 ماجستير طب وجراحة العيف  مريـ أحمد فتحي شمبيػ ط/ 31
 ماجستير طب وجراحة العيف  اىداء احمد سامي عميرةػ ط/ 30
 ماجستير طب وجراحة العيف  ضياء احمد كامؿػ ط/ 31
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ىدير السيد جابر السيدػ ط/ 32
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية بسنت السيد حسيف محمدػ ط/ 33
 ير األمراض الجمدية والتناسميةماجست  ضحى محمد بكرػ ط/ 34
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  اسراء السيد عبد الحميدػ ط/ 35
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إيناس كامؿ شفيؽ دشيشػ ط/ 36
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 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مي محمد غازي الخوليػ ط/ 37
 ير األمراض الجمدية والتناسميةماجست  وساـ أحمد توفيؽ حسف ػ ط/ 42
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية نجالء حداد أحمد عبد المطيؼػ ط/ 41
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ىدير السيد جابر السيدػ ط/ 40
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  اسماء الشافعي سميمافػ ط/ 41
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ىاجر محمد حسف الماويػ ط/ 42
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سالمةشيماء كامؿ حامد ػ ط/ 43
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ايناس حامد جودة ػ ط/ 44
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سارة جماؿ إبراىيـ عبد المحسفػ ط/ 45
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ةإيماف عصاـ محمد عبدػ ط/ 46
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  اسماء أحمد محمد عميػ ط/ 47
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ىاجر محمود خالؼػ ط/ 52
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  بمقيس محمد باشاػ ط/ 51
 مراض الجمدية والتناسميةماجستير األ  سمر عمي عبد الرؤؼػ ط/ 50
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية منو عبد المنعـ عبد المنصؼػ ط/ 51
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مناؿ برعي عبد الحميدػ ط/ 52
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  جودة فراج فاطمة مجديػ ط/ 53
 ر األمراض الجمدية والتناسميةماجستي وساـ عادؿ عمي الدميريػ ط/ 54
 ماجستير التشريح وعمـ االجنة  فاطمة فوزي السيد نداػ ط/ 55
 دبمـو طب األسرة  إلياـ أحمد سيد محمودػ ط/ 56
 دبموـ التخدير والعناية المركزة محمد مصطفى محمد مصطفىػ ط/ 57
 دبمـو الجراحة العامة احمد محمود احمد إسماعيؿػ ط/ 62
 دبمـو الجراحة العامة  لسعيد محمد خميؿوليد اػ ط/ 61
 دبمـو طب وجراحة العيف محمد عبد السالـ عبد الحميد ػ ط/ 60
 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  والء محمد يوسؼ أحمدػ ط/ 61
 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية ىبو اهلل عبد الحميـ محمدػ ط/ 62
 باثولوجيا اإلكمينيكيةدبمـو ال شيماء احمد محمد عصرػ ط/ 63
 جراحة العظاـدبمـو    مينا نبيؿ شمبيػ ط/ 64
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف سارة مجدي محمد جعفر  ػ ط/65
 دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  نانسي سمير عبد الخالؽ محمدػ ط/ 66
 دبمـو التوليد وأمراض النساء  بسمة صابر المحمدي أبو ليمةػ ط/ 67

  714/12/0/0202وع رقم الموض

( درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػوراه 02لعػدد ) إيقػاؼ القيػدػ بشػأف الموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار

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

 بأثر رجعي 1/2/0216لمدة عاـ مف  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة    عبد الغفارأحمد حممي حسيني ػػ ط/ 1
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 بأثر رجعي 1/12/0215مف  يفلمدة عام     ماجستير الحاالت الحرجة محمد عمي سعد عبد الجوادػػ ط/ 0
  1/2/0212مف  يفلمدة عام     ماجستير الجمدية والتناسمية  مراـ مشيور جاد اهللػػ ط/ 1

 بأثر رجعي 1/2/0216ف م و   
 بأثر رجعي 1/2/0214مف  يفلمدة عام     دكتوراه طب وجراحة العيف أسماء عبد السيد إبراىيـ ناصؼػػ ط/ 2
 لظروؼ خاصة 0202 /1/12لمدة عاـ مف  دكتوراه التخدير والعناية المركزة   محمد يوسؼ السيد محمد الحكيـػػ ط/ 3
 لظروؼ خاصة 1/12/0202لمدة عاـ مف      ه طب األطفاؿدكتورا  محمد أحمد رضا فرحاتػػ ط/ 4
 بأثر رجعي 1/2/0215مف  يفلمدة عام ماجستير المسالؾ البولية    حامد محمد محمود العنتريػػ ط/ 5
 لظروؼ خاصة 1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير طب األطفاؿ    نيي عصاـ عبد الفتاح خمؼػػ ط/ 6
 لظروؼ خاصة 1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير الجمدية والتناسمية    محمدرويدا عماد عبد العميـ ػػ ط/ 7
 بأثر رجعي 1/12/0215مف  يفلمدة عام ماجستير الجمدية والتناسمية    محمد فوزي اسماعيؿ سعدػػ ط/ 12
 عيبأثر رج 1/12/0216لمدة عاـ مف  ماجستير الجمدية والتناسمية    شيماء عبد العميـ أحمد نصارػػ ط/ 11
 لظروؼ خاصة 1/12/0217لمدة عاـ مف  ماجستير الجمدية والتناسمية    أسماء سعيد محمد رشديػػ ط/ 10
 بأثر رجعي 1/12/0217لمدة عاـ مف  ماجستير الجمدية والتناسمية    سماح سعد الديف عبد الكريـػػ ط/ 11
 لظروؼ خاصة 1/12/0202عاـ مف  لمدة ماجستير الجمدية والتناسمية    مني محيي مصطفي الدسوقيػػ ط/ 12
 بأثر رجعي 1/12/0216لمدة عاـ مف  ماجستير جراحة العظاـ     محمد محمد أحمد رزؽػػ ط/ 13
 بأثر رجعي 1/2/0214لمدة عاـ مف  ماجستير طب األطفاؿ    عمرو عبد الغفار إبراىيـ قنصوهػػ ط/ 14
 بأثر رجعي 1/12/0212اـ مف و عثالث ألمدة  ناسمية   ماجستير الجمدية والت  شيماء السيد عبد التوابػػ ط/ 15
 لظروؼ خاصة1/2/0202لمدة عاـ مف  إبراىيـ الدسوقي رمصاف عبد المولي ماجستير طب المناطؽ الحارة   ػػ ط/ 16
 لظروؼ خاصة 1/12/0202لمدة عاـ مف      دبموـ طب األطفاؿ  شيماء حامد العتويػػ ط/ 17
 لظروؼ خاصة 1/12/0202لمدة عاـ مف      دبموـ طب األسرة د زىرافغادة المغاوري محمػػ ط/ 02

  814/12/0/0202الموضوع رقم 

ماجسػتير  شػريؼ محمػد فػوزي محمػدالطبيػب/  قيد إعادةالموافقة عمى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 امعة المنوفية حيث أنو لـ يتـ استكماؿ نقؿ القيد .ج إليمف جامعة األزىر بنات  0215جراحة العظاـ دور أكتوبر 

 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعة.الموافقة
  914/12/0/0202الموضوع رقم 

 ( دبمـو ودكتوراه تخصصات مختمفة  0نقؿ تسجيؿ عدد )الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . قؿ التسجيؿ عمي النحو التالي  ..عمي ن الموافقة
 مف طب طنطا إلي طب المنوفية  األمراض الجمدية والتناسمية  دبموـ / سارة جماؿ أحمد عبد الخالؽ  الطبيبةػػ 2
  مف طب المنوفية إلي طب اإلسكندرية  التخدير والعناية المركزة دكتوراه    أبو عضمة / دنيا ىاني سعدالطبيبةػػ 0

  152/12/0/0202الموضوع رقم 

( 3قبوؿ االعتذارات المقدمة عف دخػوؿ االمتحػاف لعػدد )الموافقة عمى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 طالب دكتوراه تخصصات مختمفة عمي النحو التالي :

 لغمؽ المطارات بالكويت  ؽدكتوراه جراحة التجميؿ والحرو     ػػ ط/ حساـ السيد البدوي إبراىيـ1
 لظروؼ صحية طارئة   دكتوراه جراحة العظاـ   ػػ ط/ أميف رمزي عبد الممؾ0
 لتوقؼ حركة الطيراف   دكتوراه الجراحة العامة   ػػ ط/ محمود ماىر الرىاوي1

 القــــرار



  22/22/0202األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0202لمعاـ الجامعي الثانية" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 05/22/0202والممتدة حتى  يوـ األحد الموافؽ 
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 .. ويرفع لمجامعة.الموافقة
  151/12/0/0202الموضوع رقم 

 ماجسػتير ودكتػوراه ( درجػة3لعػدد )الموافقة عمػى تعػديؿ لجنػة اإلشػراؼ  ػ بشأفراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمد
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار

   ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة تعديؿ لجنة اإلشراؼالموافقة عمى 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  محمد فتحي عبد الشافي ػ ط/2

 سـ كؿ مف :برفت ا
 )لسفره لمخارج(  أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية  أ.د/ محمد حممي عفيفي 

 )لسفره لمخارج(  أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية  د/ منتصر صالح أبو القاسـ  
 )لسفره لمخارج(  مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية   د/ شريؼ إبراىيـ زلط  
 )لسفره لمخارج(  مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية   د/ أشرؼ محمد مميجي  

ضافة كؿ مف :  وا 
 أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية   أ.د/ صفاء محمد ىالؿ

 أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية  د/ عبد الرحمف أحمد أحمػد  
 مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية   د/ رباب محمد حبيب   
 ماجستير طب األطفاؿ  بسمة السيد حسيف فرج  ػ ط/0

 إضافة كؿ مف : 
 مدرس أمراض التخاطب بالكمية   د/ أسماء الدسوقي رشاد قنديؿ
 مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية   د/ نيمة محمد سعيد عبد اليادي

 جمعة عبد المولي عبد الرازؽ دكتوراه جراحة العظاـ وليد ػ ط/3
 )ألسباب صحية(     أستاذ بقسـ جراحة العظاـ بالكمية   أ.د/ السيد مرسي زكي برفت اسـ

 
 دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ  فاطمة الزىراء أحمد السيد  ػ ط/4

 بالكمية  ابمدرس بقسـ جراحة المخ واألعص سعيد إسماعيؿ اإلماـد/  اسـ  بإضافة
 ماجستير جراحة العظاـ  محمد منصور أحمد أحمد الدليؿ  ػ ط/5

 بإضافة اسـ كؿ مف :
 بالكمية  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ ياسر سعد الديف حنوتد/  
 بالكمية  مدرس بقسـ جراحة العظاـ رشا يسري كامؿ صالحد/  
  015/12/0/0202الموضوع رقم 

      طػػػب األطفػػػاؿماجسػػػتير  موضػػػوع رسػػػالةالموافقػػػة عمػػػى تعػػػديؿ  ػػػػ بشػػػأفلمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث مػػػذكرة أ.د/ وكيػػػؿ الكميػػػة 
 .لمطبيبة/ أميرة عبد الحكيـ محمد حامد أبو العطا تعديؿ غير جوىري 

خاليػػا وعالقتػػو بػػاالعتالؿ الشػػبكي فػػي األطفػػاؿ المصػػابيف بأنيميػػا ال 0عنػػواف الرسالة:ػػػػ دراسػػة ارتفػػاع نسػػبة انجيوبيػػوتيف ػػػػ
 .المنجمية ...)وسبب التعديؿ ىو تغيير تعديؿ في عنواف الرسالة(

 
 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعة.الموافقة
  315/12/0/0202الموضوع رقم 
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ماجسػتير رسػالة  والمناقشػةتشػكيؿ لجنػة الفحػص إعػادة الموافقػة عمػى  ػػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
  : عمى النحو التالي المجنةلتكوف  / أسماء إبراىيـ السيد محمد شرؼ لمطبيبةطب األطفاؿ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ بقسـ اذأست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ بقسـ اذأست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ بقسـ اذأست    حاتـ محمد السيدد/ أ.ػ 

 القــــرار

   ويرفع لمجامعة..  الموافقة
  415/12/0/0202الموضوع رقم 

( رسػػالة  25لعػػدد ) لفحػػص والمناقشػػةتشػػكيؿ لجنػػة اػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مػػذكرة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 ـرارـالقــ
 ويرفع لمجامعةلمجمة .. قبوؿ النشر باوذلؾ بعد ليـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيؿ

 ماجستير طب األطفاؿ    عمى عمى محمد سميـ ػ ط/2
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـذ اأست   سيير سيد أبو العالد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   أحمد عبد الباسط أبو العزد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ    محمد صالح شمبي ػ ط/0

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـ مساعد اذأست   محمود أحمد الحاويد/   ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ مساعد اذأست   أكـر الشافعي الصادؽد/   ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ   محمد أبو العـز محمد أبو العـز ػ ط/3

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ورئيس قسـاذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 المنوفية ةعجام بمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   الـأليؼ عبد الحكيـ عد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ    زينب محب محمد محمد ػ ط/4

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالمنوف ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـ مساعد اذأست   محمود أحمد الحاويد/   ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـ مساعد اذأست   أكـر الشافعي الصادؽد/   ػ 
 
 
 ماجستير طب األطفاؿ    عمرو عبد الغفار إبراىيـ ػ ط/5

  نة :المج
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   سيير سيد أبو العالد/ أ.ػ 
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 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست    فييمة محمد حسافد/ أ.ػ 

 المنوفية ةعجام لكبد القوميبمعيد ا طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   أليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ   محمد موسي حسف الشوني ػ ط/6

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    ميا عاطؼ توفيؽد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   سيير سيد أبو العالد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطػػػ بقسـ اذأست    أسامة الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد/ أ. ػ
 ماجستير طب األطفاؿ   مروة نجاح الزعفراني االغا ػ ط/7

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجاممية الطب بك طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـ مساعد اذأست   نجواف يسري صالحد/   ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   أحمد عبد الباسط أبو العزد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ    ي محمد سميمافميا سام ػ ط/8

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـ مساعد اذأست   افدينا عبد الرازؽ ميدد/   ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   مصطفي محمد عونيد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ   جياد صبحي محمد حسانيف ػ ط/9

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألزى ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   عبد المطيؼ عافية عمىد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ   محمد عبد اهلل محمد فارع ػ ط/22

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    ثابت محمودأحمد د/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ   عبد اهلل السيد أحمد عطية ػ ط/22

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ورئيس قسـاذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 المنوفية ةعجام بمعيد الكبد القومي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   أليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 
 
 

 القمب واألوعية الدمويةماجستير أمراض    أحمد طارؽ أحمد عبد السالـ ػ ط/20
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي بقسـاذ أست   طارؽ صالح خميؿد/ أ.ػ 
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 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي بقسـاذ أست   محمد فيمي النعمانيد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي مساعد بقسـاذ أست    ـوليد عبده إبراىيد/   ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي بقسـاذ أست   حمزة محمد سعد قابيؿد/ أ.ػ 

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 القمب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض    أحمد فاروؽ محمد عبد الحميد ػ ط/23

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي بقسـاذ أست    أحمد أشرؼ رضاد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي ورئيس قسـاذ أست   والء فريد عبد العزيزد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالقمب واألوعية الدمو  بقسـاذ أست   ممدوح حممي الطحافد/ أ.ػ 

 القمب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض    عمرو محمد أماـ محمد  ػ ط/24
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي بقسـاذ أست   محمود عمى سميمافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي مساعد بقسـاذ أست   أحمد مختار القرشد/   ػ 
 القاىػرة ةعجام بمعيد القمب القومي ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الدمويالقمب واألوع استشاري   أشرؼ أحمد عبد المجيدد/ أ.ػ 

 القمب واألوعية الدمويةماجستير أمراض     عمرو يسري عبد الجواد ػ ط/25
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي بقسـاذ أست   محمد فيمي النعمانيد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي مساعد بقسـاذ أست    وليد عبده إبراىيـد/   ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الدمويالقمب واألوع بقسـاذ أست   حمزة محمد سعد قابيؿد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    والء محمد حسف البرني ػ ط/26
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   ماجدة مصطفي حجاجد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـذ اأست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   محمد فوزي إسماعيؿ سعد ػ ط/27
  المجنة :

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتناسمياألمراض الجمدية وال ورئيس قسـاذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتناسمي األمراض الجمدية بقسـاذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    رشا أحمد محمد داود ػ ط/28
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية مساعد بقسـاذ أست    ىشاـ نبيؿ خالدد/   ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   شيماء عبد العميـ أحمد نصار ػ ط/29
  المجنة :

 لمنوفيةا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي ورئيس قسـاذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 



  22/22/0202األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0202لمعاـ الجامعي الثانية" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 05/22/0202والممتدة حتى  يوـ األحد الموافؽ 
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 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامطب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    سماح سعد الديف محمد ػ ط/02
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 طنطا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي مساعد بقسـاذ أست   يمني مزيد الحمد نعينعد/   ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   شيماء السيد عبد التواب ػ ط/02
  المجنة :

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي ورئيس قسـاذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألمراض الجمدية والتناسميا بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 ابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   ياسميف صالح عبد الرسوؿ ػ ط/00
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   مصطفي أحمد ىماـد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي ـبقساذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 ػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    مراـ مشيور جاد اهلل ػ ط/03
  المجنة :

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي ورئيس قسـاذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسمياألمراض الجمدية والتن بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   د الفتاح سراجأية صبري عب ػ ط/04

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست    أحمد باشامحمد د/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتناسمي األمراض الجمدية بقسـاذ أست   إيماف عبد الفتاح سميطد/ أ.ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست    بسمة مراد عمىد/ أ.ػ 

 الباطنة العامةأمراض ماجستير    كشرسارة أحمد إبراىيـ  ػ ط/05
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست   سعيد سيد أحمد خميسد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مساعد بقسـاذ أست    أحمد محمد زىرافد/   ػ 

 عيف شمػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػةالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   مجدي محمد الشرقاويد/ أ.ػ 

 
 

 الباطنة العامةأمراض ماجستير   محمد عمى إبراىيـ محمد ػ ط/06
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست   سعيد سيد أحمد خميسد/ أ.ػ 



  22/22/0202األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0202لمعاـ الجامعي الثانية" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 05/22/0202والممتدة حتى  يوـ األحد الموافؽ 
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 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مساعد بقسـاذ أست    أحمد راغب توفيؽد/   ػ 

 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة العام بقسـاذ أست    محمد ىاني حافظد/ أ.ػ 

 ماجستير الجراحة العامة أسامة محمد محمد مصطفي عبيد ػ ط/07
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة  ورئيس قسـاذ أست   حاتـ محمود سمطافد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مساعد بقسـاذ أست   محمد عبد الجميؿ البمشيد/   ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست   محمود عبد المطيؼ بيراـد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعجراحة بقسـ الاذ أست   عاطؼ عبد الغني سالـد/ أ.ػ 

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  محمد عمى سعد عبد الجواد ػ ط/08

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة مساعد بقسـاذ أست    محمد ضحانجوي د/   ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة مساعد بقسـاذ أست   أشرؼ مجدي اسكندرد/   ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجام بمعيد الكبد القومي التخدير والعناية المركزة بقسـاذ أست  عبد الفتاح السيد عصاـ الديفد/ أ.ػ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمود أبو الخير أحمد عبد المقصود ػ ط/09
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  المركزةالتخدير والعناية  مساعد بقسـاذ أست    نجوي محمد ضحاد/   ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة مساعد بقسـاذ أست    ياسر إبراىيـ فتحيد/   ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجام بمعيد الكبد القومي ة المركزةالتخدير والعناي بقسـاذ أست  ىشاـ محمد معروؼ عبد القادرد/ أ.ػ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة  أماني أحمد محمد إسماعيؿ ػ ط/32
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامالطب  بكمية التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بقسـاذ أست    صفاء محمد ىالؿد/ أ. ػ

 ةالمنوفيػ ةعجام بمعيد الكبد القومي التخدير والعناية المركزة اذمساعد بقسـأست    إيماف سيد إبراىيـد/   ػ 

 ػػةػالمنوفي ةعجام بمعيد الكبد القومي التخدير والعناية المركزة قسـورئيس اذ أست  عصاـ الديف عبد الفتاح السيدد/ أ.ػ 
 دكتوراه األمراض العصبية   محمد السعيد رضواف ػ ط/32

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسية مساعد بقسـاذ أست   مصطفي صالح مميؾد/    ػ

 اإلسكندريػػػػػة ةعجامة الطب بكمي األمراض العصبية والنفسية مساعد بقسـاذ أست   أسامة ياسيف منصورد/    ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسية ورئيس قسـاذ أست    رشا عمى القبانيد/ أ. ػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسية ورئيس قسـاذ أست    خالد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـد/ أ. ػ

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 دكتوراه الطب النفسي   ىند رضا السيد عمارة ػ ط/30

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست   لمياء جماؿ الديف الحمراويد/ أ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست   أيمف عبد الفتاح الحدادد/ أ. ػ

  ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسية بقسـاذ أست   عادؿ عبد الكريـ بدويد/ أ. ػ

 ماجستير جراحة المسالؾ البولية  العنتريحامد محمد محمود  ػ ط/33
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  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست  أسامة عبد الوىاب عبد الجودد/ أ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  احة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجر  بقسـاذ أست   أحمد أحمد جماؿ الديفد/ أ. ػ

 لزقازيػػػػػػػػػػػػػػؽا ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست  خالد محمد عبد الصمد محمدد/ أ. ػ

 دكتوراه جراحة المسالؾ البولية  عالء عمى موسي أبو دقيؽ ػ ط/34
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ورئيس قسـاذ أست   سمطاف محمد سمطافد/ أ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ تأس   أحمد أحمد جماؿ الديفد/ أ. ػ

 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست   أشرؼ محمد شاىيفد/ أ. ػ

 طب وجراحة العيفماجستير    ضياء أحمد كامؿ ػ ط/35
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع بقسـاذ أست   ىشاـ محمد فؤاد المزارد/ أ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع مساعد بقسـاذ أست    سامح سعد مندورد/    ػ

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع بقسـاذ أست   أيمف عبد السالـ حامدد/ أ. ػ

 طب وجراحة العيفماجستير   ريياـ المتولي أحمد إبراىيـ ػ ط/36
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع مساعد بقسـاذ أست    مروة عمى زكيد/    ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع مساعد بقسـاذ أست   أسماء محمد أحمد إبراىيـد/    ػ

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاممية الطب بك يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع مساعد بقسـاذ أست   محمد ناجي المحمدي سعدد/    ػ

 دكتوراه التشريح واالجنة   مروة عبد الرسوؿ عمر ػ ط/37
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ورئيس قسـاذ أست   مصطفي محمود الحبيبيد/ أ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مساعد بقسـاذ أست    وائؿ بدر الخوليد/    ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشري قسـباذ أست    عبير السيد الميييد/ أ. ػ

 ػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـباذ أست   منى محمد موسي زعيرد/ أ. ػ

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 دكتوراه التشريح واالجنة   رشا رجب عبده سميمو ػ ط/38

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ورئيس قسـاذ أست   مصطفي محمود الحبيبيد/ أ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التشريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـاذ أست    عبير السيد الميييد/ أ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشريػػػػ بقسـاذ أست  فاطمة النبوية عبد اليادي الصفتيد/ أ. ػ

 الزقازيػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامالطب  بكميةالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ورئيس قسـاذ أست   محيي السيد إبراىيـ ىميؿد/ أ. ػ

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 

 ماجستير جراحة العظاـ   محمد محمد أحمد رزؽ ػ ط/39
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   طاىر عبد الستار عيدد/ أ. ػ
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 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  بقسـاذ أست   أحمد البدوي شاىيفد/ أ. ػ

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  بقسـاذ أست   في حسيف حجازيمصطد/ أ. ػ

 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  مصطفي أنور عبد الرحيـ ػ ط/42
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـاذ أست   محمد عالء الديف نوح/ دأ. ػ

 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ػػػػػة األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مساعد بقسـاذ أست    جماؿ سعد الديبد/    ػ

 قناة السويس ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـاذ أست   مصطفي محمد راغبد/ أ. ػ

 جراحة التجميؿ والحروؽدكتوراه   مينا جماؿ حممي جرجس ػ ط/42
  مجنة :ال
 ػػةػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  روؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراحة التجميؿ والح بقسـاذ أست    فؤاد محمد غريبد/ أ. ػ
 ػػةػػػػػػػػػػػػيالمنوف ةعجامبكمية الطب  روؽػػػػػػػػػػػػػػػػجراحة التجميؿ والح ورئيس قسـاذ أست    محمد أحمد مجاىدد/ أ. ػ
 بالييئة العامة لممستشفيات والمعاىد التعميمية روؽػػػجراحة التجميؿ والح استشاري        محمود عبد الرحمف عمىد/ أ. ػ

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف   أحمد محمد الشامي ػ ط/40
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب درف األمراض الصدرية والت بقسـاذ أست   محمود موسي الحبشيد/ أ. ػ
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب األمراض الصدرية والتدرف  مساعد بقسـاذ أست   جيياف عمى عبد العاؿد/    ػ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب درف األمراض الصدرية والت بقسـاذ أست    محمد حسيف كامؿد/ أ. ػ

 الباثولوجيا اإلكمينيكيةدكتوراه   عال حمدي أحمد الشافعي ػ ط/43
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـاذ أست    روحية حسف العدؿد/ أ. ػ
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـاذ أست   محمد عبد الرحيـ سميمافد/ أ. ػ
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـاذ أست   ماؿ السعيدجيياف كد/ أ. ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـاذ أست    محمد محمد عطيةد/ أ. ػ

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 اليستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا(ماجستير  سمية عبد اليادي عمى عبد الرحمف ػ ط/44

  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيطب بكمية  لوجيا الخاليا(اليستولوجيا )األنسجة وبيو  اذ بقسـأست   ماجدة أحمد منصورد/ أ. ػ
 ةالمنوفيطب بكمية  اليستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا( اذمساعد بقسـأست    أميرة فيمي عمىد/    ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيطب بكمية  اليستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا( اذ بقسـأست   مايسة عطية كفافيد/ أ. ػ
 بنيػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال اليستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا( اذ بقسـأست    أميمة كامؿ ىالؿد/ أ. ػ

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 األنؼ واألذف والحنجرةماجستير    أحمد حممي حسيني ػ ط/45

  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيجامعة طب بكمية ال األنؼ واألذف والحنجرة اذ بقسـأست   الحي رشاد العاصي عبدد/ أ. ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيجامعة طب بكمية ال األنؼ واألذف والحنجرة اذ مساعد بقسـأست   أيمف عمى عبد الفتاحد/    ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيجامعة طب بكمية ال األنؼ واألذف والحنجرة اذ ورئيس قسـأست   عصاـ عبد الونيس بحيريد/ أ. ػ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة طب لبكمية ا األنؼ واألذف والحنجرة اذ بقسـأست   فتحي عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافد/ أ. ػ
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 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
  الجراحة العامةماجستير    أحمد أسامو عبد الوىاب سالمةػ ط/ 46

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمية الطب بك الجراحة العامة بقسـ اذأست    مجدي أحمد لولحد/ أ.ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامة بقسـ اذأست   سعيد إبراىيـ المالحد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة األطفاؿ مساعد بقسـ اذأست   نياد عبده أحمد زيدد/   ػ 

 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالطب  بكمية جراحة األطفاؿ بقسـ اذأست    أحمد مدحت زكيد/ أ.ػ 
 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير     مروة حمدي السيد خميؿػ ط/ 47
  المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  مراض الجمدية والتناسميةاأل بقسـ اذأست   ماجدة مصطفي حجاجد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية بقسـ اذأست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية بقسـ اذأست   د الوىاب صالحأحمد عبد/ أ.ػ 

  515/12/0/0202الموضوع رقم 

 ( طالػػب وطالبػػة11) لعػػددالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع الرسػػالة  ػػػ بشػػأفمػػذكرة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 
 تخصصات مختمفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    سمر عمي عبد الرؤؼ عياد ط/ػػػ 2

 :  الرسالة موضوع
 يره عمي جودة حياة المرأةالكمؼ وتأث

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 ماجستير طب األسرة    إيماف إبراىيـ الساكت ط/ػػػ 0
 :  الرسالة موضوع
 بيف العامميف بالرعاية الصحية بمستشفيات جامعة المنوفية 17شار وعوامؿ الخطورة ؿ كوفيد ػػػ معدؿ انت

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامطب األسرة بكمية الطب  قسـاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس أست    أمؿ أحمد سالمةػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  صدرية والتدرفاذ مساعد بقسـ األمراض الأست   سامي سيد أحمد الدحدوحػ د/ 

 ماجستير طب األطفاؿ    مينا لويس أسعد حنا ط/ػػػ 3
 :  الرسالة موضوع

 ( في األطفاؿ ذوي الحاالت الحرجة PSPدور بروتيف حجر البنكرياس )
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ مساعد أست    نجواف يسري صالحػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أست    محمد سعيد المكاويػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أست   ح الديف حبيبمني صالػ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف  دينا جابر حامد عبد المنعـ ط/ػػػ 4
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 :  الرسالة موضوع
 تأثير مكمالت فيتاميف د عمي كفاءة القطرات المستخدمة في حاالت جفاؼ العيف

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  بقسـاذ أست    حاتـ محمد مرعي/ ػ أ.د

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجاملطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية ا بقسـاذ مساعد أست    مروة عمي ذكيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  بقسـمدرس     أحمد شبؿ فايدػ   د/ 

 ماجستير طب األطفاؿ    إيماف طمعت قمح ط/ػػػ 5
 :  الرسالة موضوع
 في المصؿ لدي األطفاؿ الذيف يعانوف مف حاالت حرجة 01نبؤية لمستوي عامؿ نمو الخاليا الميمفاوية القيمة الت

 المشرفوف : 
 ػػػةالمنوفيػػػػػػ ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أست    محمد سعيد المكاويػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أست    نجالء فتحي برسيـػ د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  بقسـمدرس    نوراف طمعت أبو الخيرػ د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    بسمة محمد عبد الفتاح ط/ػػػ 6
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ الطرؽ المختمفة الستخداـ الميزوبروستوؿ قبؿ تركيب المولب في السيدات الالتي سبؽ ليف الوالدة قيصريا
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  اذ بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءأست   حمد عبد الغني عمارةمػ أ.د/ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوف ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء    ىبو فرج سالمةػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء    أميرة أحمد فتحيػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   حسف محمد حسف إبراىيـ ط/ػػػ 7
 :  رسالةال موضوع

 مالئمة األنواع المختمفة مف الوصالت الشريانية الصناعية لالستخداـ كوسيمة لمغسيؿ الكموي
 المشرفوف : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػجامبكمية الطب اذ بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أست   سعيد إبراىيـ المالحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة   يحيي محمد الخطيبػ   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   مني أحمد عبد الجواد محمد ط/ػػػ 8
 :  الرسالة موضوع
وتفرقتو عف أمراض  17الجودة عمي الصدر في تقييـ االلتياب الرئوي الناتج عف الكوفيد ػػػػ  ألشعة المقطعية فائقةدور ا

 االلتيابات الرئوية األخري . 
 المشرفوف : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفي ةعػػػػجامبكمية الطب اذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أست    حاـز حسف عيدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ىياـ عبد المنصؼ عبد المطيؼػ   د/ 

 
 اجستير طب األسرة م  مريانا ألكساف أسعد مسعود ط/ػػػ 9

 :  الرسالة موضوع
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القياسات األنثروبومترية كمؤشر لمستوي ضغط الدـ بيف البالغيف المتردديف عمي مركز شـر الشيخ  لمرعاية الصحية األولية 
 محافظة جنوب سيناء

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامطب األسرة بكمية الطب  قسـاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس أست    أمؿ أحمد سالمةػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـمدرس ب   آية مصطفي عمي بركاتػ د/ 
 سالؾ البولية ماجستير جراحة الم  حساـ عبد الرحمف قنديؿ ط/ػػػ 22

 :  الرسالة موضوع
 فاعمية منظار الحالب المرف ذو االستخداـ الواحد في عالج حصوات الكمي

 المشرفوف : 
 منوفيػػػػػػػػػةال ةعجامجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  قسـاذ بأست   محمد عبد المنعـ الشاذليػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية    فؤاد محمد الزناتيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػجامبكمية الطب  مدرس بقسـ جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   باىر محمد عبد الرؤوؼػ   د/ 

 ماجستير جراحة العظاـ   أحمد حمادة عبد الصبور أميف ط/ػػػ 22
 :  الرسالة موضوع

 نتائج التدخؿ الجراحي لكسور الكاحؿ في مرضي السكري
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   ىشاـ محمد الموافيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ   ياسر سعد الديف حنوتػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  مدرس بقسـ جراحة العظاـ    عماد بدوي بدويػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   ىند نجاح عمي عبد العاؿ ط/ػػػ 20
 :  الرسالة موضوع

 تأثير الثآليؿ التناسمية المتعددة عمي الوظيفة الجنسية لمرجاؿ
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست     ىشاـ نبيؿ خالدػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاميمياء الحيوية الطبية بكمية الطب الك قسـاذ مساعد بأست  إيماف صالح الديف السيد عرفاتػ د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  دعاء عبد المتعاؿ محمد الحامولي ط/ػػػ 23
 :  الرسالة موضوع

 إستبياف رىاب الستيرويدات
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماسمية بكمية الطب األمراض الجمدية والتن قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    عمياء أحمد عمي زىراف ط/ػػػ 24

 :  الرسالة موضوع
 األمراض الجمدية المصاحبة لمسمنة

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب األم قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية   أماني محمود محمد يوسؼ ط/ػػػ 25
 :  الرسالة موضوع
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في اختالؿ  1والنوتش  1ة التنظيمية فوكس باإلظيار اليستوكيميائي المناعي لمستقبالت االندروجيف وداللة الخاليا التائي
 اإلنسداد الجرابي
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ بأست   إيماف عبد الفتاح سميطػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـب مدرس  ىبو اهلل سعد الديف خميؿ بازيدػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب  رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيفػ   د/ 

 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا   مناؿ أحمد محمد قشيطة ط/ػػػ 26
 :  الرسالة موضوع

 في المرضي المحجوزيف بالمستشفي 17دراسة العالقة بيف نقص الصفائح الدموية وشدة االصابة ب كوفيد ػػػػ 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض المتوطنة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست  أيمف محمد عبد الغني المحمحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض المتوطنة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محسف محمد الخياطػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   د أبو زيد أحمد طعيمةأحمػ   د/ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة  وفاء عبد العزيز العدروسي محمد ط/ػػػ 27
 :  الرسالة موضوع

 الفوسفور في المصؿ لدي األطفاؿ في الحاالت الحرجةاضطرابات مستوي 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ أست   فادي محمد حسيف الجنديػ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف  شيري نسيـ عطا يوسؼ ط/ػػػ 28
 :  الرسالة موضوع

 ارتباط سمؾ الشبكية والمشيمية مع أمراض الكمي المزمنة  
 المشرفوف : 

 ػػػػةالمنوفيػػػػػ ةعجامطب وجراحػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أست    عادؿ جالؿ زكيػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  بقسـمدرس     أحمد إبراىيـ بسيونيػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامأمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس    نيا محمد جماؿ دويدارػ د/ 

 دكتوراه عالج األوراـ والطب النووي دينا مصطفي عبد القادر الحبشي ط/ػػػ 29
 :  الرسالة موضوع

ميمي العالج اإلشعاعي الموجو بالرنيف المغناطيسي التكيفي في المرضي المصابيف بسرطاف البمعوـ إيجابي لفيروس الوـر الح
 البشري .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  قسـ اذ ورئيسأست   محمد أبو الفتوح شحاتةػ أ.د/ 

 أستاذ مساعد العالج اإلشعاعي مركز إ مدي اندرسوف ألبحاث وعالج السرطاف جامعة تكساس  كميفتوف ديفيد فولرػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  بقسـ اذ مساعدأست   و بكر الخوليإيناس أبػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  بقسـ اذ مساعدأست   ىاجر عبد المجيد العجيزيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب النووي بكمية الطب عالج األوراـ وال بقسـ مدرس   أميرة حسني حجازيػ   د/ 

 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا   مرفت حسيف كامؿ حبيب ط/ػػػ 02
 :  الرسالة موضوع
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  17دراسة القيمة التنبؤية لنسبة الخاليا المتعادلة الي الميمفاويات في تشخيص عدوي فيروس كورونا ػػػػػ 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض المتوطنة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست  أيمف محمد عبد الغني المحمحػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجاماألمراض المتوطنة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محسف محمد الخياطػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب    أحمد رجب الجزارةػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـس بمدر    رييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الزياتػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  رشا شوقي السيد محمد سميماف ط/ػػػ 02
 :  الرسالة موضوع

 في إلتئاـ الجروح 1بروتيف ػػػػػ 1ػػػػػ  االظيار اليستوكيميائي المناعي ؿ كيتينيز
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ بأست   إيماف عبد الفتاح سميطػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاموالتناسمية بكمية الطب  األمراض الجمدية قسـمدرس ب   ىبو سعد الديف خميؿ بازيدػ   د/ 

 ػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيفػ   د/ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة    محمد عوني عبد الحميد ط/ػػػ 00
 :  الرسالة موضوع

 إدارة ما بعد جراحة زرع الرئة 
 المشرفوف : 

 ػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالتخدير والعناية المركزة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  وساـ الديف عبد الرحمف سمطافػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتخدير والعناية المركزة بكمية الطب  قسـمدرس ب    رباب محمد حبيبػ د/ 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنو  ةعجامالتخدير والعناية المركزة بكمية الطب  قسـمدرس ب طارؽ عبد السالـ عبد المقصود الحناويػ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف    حاـز ىاني بندؽ بندؽ ط/ػػػ 03
 :  الرسالة موضوع

مقارنة بيف استخداـ مقياس العدسة الضوئي ومقياس العدسة الفوؽ صوتي في حساب قوة العدسة الداخمية لمعيف ذات قصر 
 مقابؿ العيف ذات االنكسار السوي لمضوء النظر الشديد
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامطب وجراحػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أست    عادؿ جالؿ زكيػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػ بقسـمدرس      أحمد شبؿ فايدػ د/ 

 دكتوراه األنؼ واألذف والحنجرة نيفيف جماؿ الديف عبد العزيز برسيـ ط/ػػػ 04
 :  الرسالة موضوع

التشريحية والممارسة  تقييـ نيج حديث لموصوؿ الي المنطقتيف تحت الصدغية وخمؼ الجيب األنفي الوجني مف الناحية
 اإلكمينيكية.

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست   عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجاماألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  بقسـمدرس    أشرؼ عمي الدمرداشػ   د/ 

 
 ماجستير األمراض العصبية والنفسية  إبراىيـ حامد محمد الفيومي  ط/ػػػ 05

 :  الرسالة موضوع
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 انخفاض الحاجة لمعالج الجيازي لمصديفة المرتبط باستخداـ مثبطات امتصاص السيروتونيف االنتقائية
 لمشرفوف : ا

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  بقسـاذ أست   أيمف عبد الفتاح الحدادػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية   عزة جابر عنتر فرجػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاممراض العصبية والنفسية بكمية الطب األ بقسـمدرس     أحمد نبيؿ رمضافػ   د/ 

 ماجستير جراحة العظاـ    عبد الرحيـ حسف فوزي ط/ػػػ 06
 :  الرسالة موضوع

 يؿ النزيؼ مابعد عممية تغيير مفصؿ ركبة صناعي كامؿدور حمض الترانيكساميؾ في تقم
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  قسـاذ بأست    السيد مرسي زكيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ   حمد جاد مرعيسامح مػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  مدرس بقسـ جراحة العظاـ   رشا يسري كامؿ صالحػ   د/ 

 ماجستير طب األطفاؿ  عالء عاطؼ عبد المجيد حجازي ط/ػػػ 07
 :  الرسالة موضوع

 الوريدي المركزي والالكتات في طب األطفاؿ بعد جراحة القمب القيمة النذرية لتشبع األكسجيف 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ أست   د الجنديفادي محمػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمدرس    عمياء عيدي عبد العزيزػ   د/ 

 ماجستير طب األطفاؿ   وفاء عمي صالح حجازي ط/ػػػ 08
 :  الرسالة موضوع

 كعامؿ تشخيصي وتنبؤي لدي األطفاؿ ذوي الحاالت الحرجة 3دور ابوليبوبروتيف ايو 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أست    يسري صالحنجواف ػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أست   مني صالح الديف حبيبػ د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   الياـ أحمد أميف رمضاف ط/ػػػ 09
 :  الرسالة موضوع

 االزالة المبكرة مقابؿ المتأخرة لمقسطرة البولية بعد الوالدة القيصرية 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػاء والتوليد بكمية الطب أمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست    حامد السيد المقوةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليد بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أست   نبيو إبراىيـ الخوليػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػاء والتوليد بكمية الطب أمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ مدرس    أيمف السيد سميمافػ   د/ 
 ماجستير جراحة المسالؾ البولية   عاصـ مرزوؽ عبد الرحيـ ط/ػػػ 32

 :  الرسالة موضوع
 ري البوؿ بالطريقة التقميديةدراسة مقارنة بيف استئصاؿ أوراـ المثانة كتمة واحدة باستخداـ ليزر الثوليوـ واستئصالو عف طريؽ مج

 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػة بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  قسـاذ ورئيس أست   سمطاف محمد سمطافػ أ.د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية   عيد عبد الرسوؿ الشريؼػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  أستاذ مساعد بقسـ جراحة المسالؾ البوليػة   عاطؼ عبد المطيؼ بدويػ   د/ 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية    جرجس رفعت ثابت ط/ػػػ 32
 :  الةالرس موضوع

 القيمة التشخيصية والتنبؤية لإلجياد الطولي الموضعي والكمي في مرضي متالزمة الشرياف التاجي المزمنة
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامجراحة القمب واألوعية الدموية بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  بقسـاذ أست   محمود عمي سميمافػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػة ةعجامجراحة القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  بقسـمساعد اذ أست   راىيـ سامينيفيف إبػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحة القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  بقسـ مدرس  فاطمة الزىراء عبد المنعـ زيفػ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أشرؼ محمد محمد فايد  ط/ػػػ 30

 :  الرسالة موضوع
 منظار الجياز اليضمي في تقييـ المرضي المصرييف الذيف يعانوف مف تميؼ الكبد وارتفاع ضغط الدـ البابي

 المشرفوف : 
 منوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال ةعجامأمراض الباطنة العامة بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  بقسـاذ أست    أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعجامأمراض الباطنة العامة بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  بقسـاذ مساعد أست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ   د/ 
 النساء  ماجستير التوليد وأمراض إسراء محمد عبد الغني الفخراني ط/ػػػ 33

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مستوي البيسفينوؿ في دـ السيدات الحوامؿ وخطورة االصابة بارتفاع ضغط الدـ الحممي

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامب أمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليد بكمية الط بقسـاذ أست   ناصر كماؿ عبد العاؿ ػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػة ةعجامأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليد بكمية الطب  بقسـمدرس    عصاـ عبد الظاىر أميف ػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب الباثولوجيا اإلكمينيكية والتوليد بكمية ال بقسـمدرس      ثريا أحمد عمرػ   د/ 
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لكؿ مػف  الموافقة عمى اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح الدرجة ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 عمى النحو التالي :

 التقدير التخصص الدرجة ـاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة األنؼ واألذف والحنجرة دكتوراه غادة محمد وجبو فمفمةط/  1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه ط/ محمد محمود مصطفي طريح 0
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية  دكتوراه ط/ سوزي صالح الشيف 1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه ط/ محمد محمد دىيف 2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه ط/ محمود محمد أحمد معوض 3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه ط/ محمد بسيوني الغناـ 4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب الحاالت الحرجة راهدكتو  ط/ ىنادي محمد الفقي 5
 مقبوؿ الجراحة العامة ماجستير ط/ مي محمد عبد العزيز نصار 6
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير ط/ نورس عماد حامد عامر 7
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير ط/ محمد منصور مصطفي شتمو 12
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير مد فتحي أحمد السباعيط/ مح 11



  22/22/0202األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0202لمعاـ الجامعي الثانية" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 05/22/0202والممتدة حتى  يوـ األحد الموافؽ 

 

 

37 

 
 

 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير ط/ محمد أحمد أحمد النعا 10
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير ط/ محمود جماؿ عبد الخالؽ الخولي 11
 جيد جدا القمب واألوعية الدمويةأمراض  ماجستير ط/ ىيثـ محمد عمر األحوؿ 12
 ممتاز اليستولوجيا ماجستير ط/ ريـ محمد غريب الشرقاوي 13
 مقبوؿ أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ عبد الرازؽ محمد سالـ  14
 جيد// أمراض الباطنة العامة  ماجستير ط/ ىياـ كماؿ عبد العظيـ الفقي 15
 جيد// أمراض الباطنة العامة  ماجستير ط/ نيمة يسف يسف الغمباف 16
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ط/مصطفي عبد الفتاح  محمود عبده 17
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير رانيا سعيد شعباف أبو حجازي ط/ 02
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ دعاء محمد إبراىيـ الجنادي 01
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ط/ مي سامي عبد الغني غانـ 00
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ أحمد سعيد حفني سمطاف 01
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ط/ أحمد سعيد محمد النشار 02
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ وساـ عمى محمود عمى 03
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ ىبو حممي داود 04
 جيد// ب األطفاؿط ماجستير ط/ محمد السيد محمد الشامي 05
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ سييمة عابد عبد السالـ 06
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ وساـ خميس محمد الحفناوي 07
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ عمرو محمد أحمد عميوه 12
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ط/ ىاني جالؿ إبراىيـ خفاجي 11
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير عفت خطاب طراد ط/ ىند محمد 10
 جيد// جراحة األذف واألنؼ والحنجرة ماجستير ط/ أحمد عبد اهلل حمد 11
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ىيثـ حسف حسف السممونيط/ 12
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ سالي سعيد عبد الباسط 13
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير عمى بدرط/ سالي محمد  14
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ مروة محمود حسف عمر 15
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير ط/ محمد أحمد المحمح 16
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ ىند أحمد محمد شخبو 17
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ضيؿط/ إيماف فؤاد عبد الف 22
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ أماني فوزي يوسؼ 21
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ إيماف أحمد الصباغ 20
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ أروي توفيؽ أحمد سالماف 21
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير يماء حسف عبد المطيؼ الداليط/ ش 22
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير ط/محمود حسف أبو غابة 23
 جيد// طب وجراحة العيف  ماجستير ط/ محمود عبد الرؤؼ محمود  24
 مقبوؿ طب وجراحة العيف ماجستير ط/ سياـ سعيد فتحي الشامي 25
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 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير راىيـ نجيب سميمافط/ مريانا إب 26
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير ط/ حناف أحمد السيد أحمد ماضي 27
 جيد جدا األمراض العصبية ماجستير ط/ إسراء سعيد محمد عيسي 32
 جيد// الجراحة العامة  ماجستير أحمد محمد محمود معارؾ ط/ 31
 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير ويأحمد مصطفي السيد بد ط/ 30
 جيد جدا طب األسرة ماجستير سمر صبحي حسف إبراىيـ ط/ 31
 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير مصطفي محمد عبد اليادي ط/ 32
 جيد جدا الفسيولوجيا ماجستير أية الدسوقي محمد أبو سعيدة ط/ 33
 جيد// عظاـجراحة ال دبمـو محمد مجدي عمى عبد السالـ ط/ 34
 جيد// الباثولوجيا اإلكمينكية دبمـو لبني رشدي عفيفي ط/ 35
 جيد// األمراض الصدرية والتدرف دبمـو مروة عبد العظيـ محمود موسيط/ 36
 جيد// طب األطفاؿ دبمـو حسف محمد السيد حسف ط/ 37
 جيد//  طب األسرة دبمـو محمد ىشاـ نبوي شعباف ط/ 42
 القــــرار

 قة ... ويرفع لمجامعةالمواف
  715/12/0/0202الموضوع رقم 

قبوؿ قيد الطالب بدبمومة مكافحة العدوي ودبمومة جػودة الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 عمى النحو التالي :   0202/0201لمعاـ الجامعي الرعاية الصحية وسالمة وأماف المريض 

 فحة العدوى :أوال : مكا
 ػػ التمريض :2 

 دعاء نصر سميماف حمودة ػ ط/    محمود سمير تركي الخولي ػ ط/
 غادة شعباف عمى نويو ػ ط/    ىبو لطفي يوسؼ منصور ػ ط/
 إسراء عبد الحميد عبد الغني محمد شمبي ػ ط/   محمد حمدي محمود عمى مموؾ ػ ط/
 دينا عبد اهلل عمى سالـ أبو نوح /ػ ط  إسراء محمد عبد العزيز السيد درويش ػ ط/
 ىبو محمد حسف شعير ػ ط/   ىبو عمى عبد العاطي إبراىيـ شريؼ ػ ط/
 صالح الديف حامد محمود أحمد نعمو اهلل ػ ط/    سارة عيد صالح أحمد سالـ ػ ط/
 ىناء زىدي عبد العزيز أبو أحمد ػ ط/    نورىاف وجدي محمود فييـ ػ ط/
 د خميفوانتصار محمد محمو  ػ ط/

 ػػ طب األسناف :0 
 رياض محمد عوض بركات ػ ط/    ديانا عبد فميب الدكر ػ ط/
 رانيا أشرؼ عبد الحميد الشايب ػ ط/   محمد محمد عتريس محمد عفيفي ػ ط/
 يمني يس محمود عمى جاد ػ ط/   أمير أحمد عبد المجيد صواف ػ ط/
 سمر مصطفي محمد ربيع ػ ط/

 ػػ طب بشري :3 
 نشوي نبيؿ سيد أحمد خميس ػ ط/    ؿ سعيد حامد رمضافمنا ػ ط/
 وفاء راضي محمد فرج الشاؿ ػ ط/   أماني محمد عبد المقصود أبو زيد ػ ط/
 شيماء سعد رزؽ عيسي ػ ط/    ميا محمد عمى الدىشاف ػ ط/
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 منى محمد عبد المطيؼ خير الديف ػ ط/   فتح اهلل الغباني دعاء عبد الحفيظ  ػ ط/
 أسماء كماؿ محمد عامر ػ ط/   الديف إبراىيـ حممي شحاتو ضياء ػ ط/
 عمياء إبراىيـ أحمد متولي أبو عميوه ػ ط/ إيماف عبد السالـ عبد المنعـ عبد السالـ سيد أحمد ػ ط/
 سارة صبري حسيف جعفر ػ ط/   محمود أحمد عبد العزيز السيد ػ ط/
 وؾ محمود خضرروناء مبر  ػ ط/   سالي وحيد محمد شعباف الخضري ػ ط/
 أحمد مصطفي أحمد النجار ػ ط/    ىدير محمد محمد حمزه ػ ط/
 سعاد محمد محمود زكري ػ ط/   راضيو أحمد عبد المطيؼ السيد ػ ط/
 عزة كـر إبراىيـ شعالف ػ ط/    محمد رضي محمد حسف ػ ط/
 خالد السيد شحاتو جعفر ػ ط/    مروة السيد محمود  الطوخي ػ ط/
 إيماف زكي مميجي محمد البقري ػ ط/   داف عبد الجواد شتاتأسماء حم ػ ط/
 منجدة مصطفي إبراىيـ متولي ػ ط/    سمر السيد مصطفي مطاوع ػ ط/
 إسراء محمد عبد المطيؼ الطحاف ػ ط/  آيات حسف عبد الرحمف السيد يوسؼ ػ ط/
 ياسميف أحمد حسف صادؽ يونس ػ ط/   إيماف عبد الرحمف محمود الميدي ػ ط/

 أحمد يحيي حسف حنفي ػ ط/    سياـ أحمد زكي خضير ط/ ػ
 ىاني محمد إبراىيـ قاعود ػ ط/   شيماء حسف عبد السالـ الشافعي ػ ط/
 محمد عبد النبي طاىر حسانيف ػ ط/    سحر عمى محمد عمى ػ ط/
 عبد الرحمف محمد عبد الفتاح المغربي ػ ط/   محمد عبد السالـ ودفسماح  ػ ط/
 مروة عبد الغفار عمر خربوش ػ ط/   ب محمد عبد الوىابىدي لبي ػ ط/
 أسماء محمد السيد محمد سرحاف ػ ط/    شريؼ محمد عمى الدىشاف ػ ط/
 أميرة سامي محمد السيد المغربي ػ ط/    وائؿ عرفو أحمد عرفو غنيو ػ ط/
 سارة حسني أحمد محمد ماضي ػ ط/    سارة أحمد سعيد أحمد ػ ط/
 أحمد حماد أحمد الطباخ ػ ط/   د ربو محمد السبحيأية سعيد عب ػ ط/
 محمد عبد اهلل عطية عيدػ ط/    أسامة سعد حافظ أحمد ػ ط/

 ػػ الصيدلة :4 
 نياؿ عبد المجيد إبراىيـ إسماعيؿ البالطػ ط/   أماني سرور محمد عبد العزيز ػ ط/
 شيميسارة سامي مختار ال ػ ط/   إيماف فتحي عبد المنعـ أبو المجد ػ ط/
 ىاجر أسامة إسماعيؿ عبد النبي ػ ط/  ريياـ عماد الديف محمد البدري بيومي ػ ط/
 نسريف عبد العاطي راشد إبراىيـ ػ ط/   ىناء رمضاف حمدنا اهلل محمد عمى ػ ط/
 أسماء حممي السيد بدر ػ ط/   مروة محمد عبد المطيؼ خير الديف ػ ط/
 ميا عبد الفتاح السيد محمد إسماعيؿ الشافعي ػ ط/  رنوبيمروة سعد الديف أبو الفتوح محمد الش ػ ط/
 عزة عادؿ عبد السالـ أبو سالـ ػ ط/  بسمة صبحي محمود محمد شريؼ الديف ػ ط/
 إسراء جابر إبراىيـ محمد الجندي ػ ط/    طو محمد طو يوسؼ ػ ط/
 نورا محمد عبد اهلل المالكي ػ ط/   أسماء محمد محمود حسف عمىػ ط/
 ميرنا أحمد محمد عيد محمد ػ ط/   ؿ الدسوقي أبو المجد عمى زايدأم ػ ط/
 ريـ مصطفي عزت عبده الجيار ػ ط/   عبير طمبو محمد الشيخ عامر ػ ط/
 دعاء أحمد إبراىيـ محمد إبراىيـ رزؽ ػ ط/    الزىراء السيد محمد عيسي ػ ط/
 وليعاليو عبد القادر محمد الخ ػ ط/    روضو شفيع محمد الدرس ػ ط/
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 محمد سمير محمود عبد الوىاب ػ ط/    دينا عمى عبد المطيؼ عافيو ػ ط/
 ىبو اهلل سمير محمود عبد الوىاب ػ ط/  نسمة إبراىيـ عبد المجيد محمود حشاد ػ ط/
 لمياء أحمد أحمد الحفناوي ػ ط/   اسيؿ سعيد عبد الرازؽ أبو المجد ػ ط/
 نورىاف عبد المنعـ منير المرشدي ػ ط/   فاطمة الزىراء عاصـ أحمد محمد ػ ط/
 ىند عمى إبراىيـ جاد ػ ط/    شيماء أشرؼ السعيد سراجػ ط/
 داليا عبد السالـ زكريا عبد السالـ  ػ ط/    إيماف عمى عمراف جعفر ػ ط/
 والء إبراىيـ وحيد الديف محمد صقر ػ ط/   أحمد رجب عبد العاطي محمدػ ط/
 بولس بطرس شفيؽ غاليط/ ػ    نشوي عمى محمد النحراوي ػ ط/
 سناء المغازي نبيو محمد المغازي ػ ط/    مروة أحمد أحمد شرباش ػ ط/
 إيماف محمد ماموف محمود النجار ػ ط/   فاطمة عاطؼ حسف محمد شبؿ اغا ػ ط/
 إيماف محمد عبد النبي عوض البيومي ػ ط/    أسماء محمد محمد الشرقاويػ ط/
 أسماء نجيب مصطفي فرج الشيوى ػ ط/   اغاىالة عاطؼ حسف محمد شبؿ  ػ ط/
 أسماء نبيؿ أحمد الشافعي ػ ط/    عمياء جالؿ سعيد قاسـ ػ ط/
 وساـ حسف سميماف سالماف ػ ط/   ماريياف عبد الناصر لبيب الشافعي ػ ط/
 أسماء حسانيف فرج العناني ػ ط/   نرميف يوسؼ محمد عبد المجيدػ ط/
 ياسميف محمد إبراىيـ الشافعي ػ ط/   و العطاكوثر خالد متولي عثماف أب ػ ط/
 عبد الدايـ المحمدي عبد الدايـ مصمحي ػ ط/  فاطمة الزىراء ناجي محمود إسماعيؿ ػ ط/
 أحمد يوسؼ عمى جمعو ػ ط/   سارة سميماف حسيف أحمد شادي ػ ط/

 أسماء صبحي محمد عبد العزيز عايدػ ط/
 

 اف المريض :ثانيا : جودة الرعاية الصحية وسالمة وأم
 صيدلة    ىبو أحمد سعيد عبد الفتاح ػ ط/
 بشري   محمود محمد أميف عبد الجميؿ ػ ط/
 بشري    محمد أحمد ربيع األبيض ػ ط/
 بشري   منى مصمح عمى عبد الرحمف ػ ط/
 صيدلة   مروة عبد الرءوؼ كماؿ أميف ػ ط/
 صيدلة    أيو عبد الرءوؼ كماؿ أميف ػ ط/
 صيدلة    د دبورشيماء حسف أحمػ ط/
 صيدلة   سمر جماؿ سالـ محمد عمارة ػ ط/
 عالج طبيعي   أمؿ محمد محمد عبد الكريد شتمو ػ ط/
 عالج طبيعي   ىدير رمضاف بدوي محمد عمى  ػ ط/
 صيدلة    مروة محسف حامد صقر ػ ط/
 صيدلة    مارياف سمير بخيت حنا ػ ط/
 بشري   ىياـ محمد عبد المقصود أبو سنو ػ ط/
 بشري   ريياـ عادؿ عمى أحمد أبو زيف ػ ط/
 صيدلة   إبراىيـ عبد المجيد أحمد حمود ػ ط/
 صيدلة   غادة محمد إبراىيـ عبد المطيؼ ػ ط/
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 صيدلة   محمد عبد المقصود عفيفي حميد ػ ط/
 صيدلة    مي عطية سالـ طمبػ ط/
 صيدلة   دنيا عبد الرحيـ أنور أبو عبيو ػ ط/
 صيدلة   مي عبد الحميـ رانيا أحمد لح ػ ط/
 صيدلة    دعاء أيمف عبد الرؤؼ طمبو ػ ط/
 صيدلة   ىاجر الشحات عمراف أبو قريف ػ ط/
 أسناف   نيي عوض بسيوني أحمد سعيد ػ ط/
 بشري   يارا ماىر إبراىيـ عبد الحفيظ ػ ط/
 بشري    ىند جالؿ عمى عطية ػ ط/
 تمريض   سارة أحمد عبد الفتاح الغنيمي ػ ط/
 أسناف    سمر مصطفي محمد ربيع ط/ػ 

 بشري    محمد راضي محمد حسف ػ ط/
 بشري   دعاء زكي عبد العزيز عبد اهلل ػ ط/
 عموـ    إيماف راشد محمد عمى  ػ ط/
 صيدلة   نورا عبد المطيؼ بيومي عبد المطيؼ ػ ط/
 صيدلة    أسماء حسانيف فرج العناني ػ ط/
 صيدلة   اطيثناء سعد عبد الحميد عبد الع ػ ط/
 صيدلة    سناء إبراىيـ محمود اليجيف ػ ط/
 بشري   رضوي حمدي جودة أبو طبؿ ػ ط/
 صيدلة   أسماء عبد الجواد أنور جودة ػ ط/
 بشري   نسمة اليامي أبو الفتوح العباسي ػ ط/
 صيدلة   مروة عبد الحميد فيمي الغمريني ػ ط/
 بشري    خالدة السيد شحاتو جعفر ػ ط/
 بشري    مد سراج الديف سعد طوأح ػ ط/
 بشري   محمد عبد المطيؼ محمد زيداف ػ ط/
 صيدلة    تقي محمد حسف متولي ػ ط/
 صيدلة    حمدي فييـ راضي فييـ ػ ط/
 صيدلة   غادة محمد طو محمد البرعي ػ ط/
 بشري   خمود أميف السيد أحمد محمد سالـ  ػ ط/
 بشري    عامر حسف محمد حسف ػ ط/
 تمريض    ر نبوي ىاشـ نافععبي ػ ط/
 بشري   السيد شعباف عبد الجواد ثروة ػ ط/
 صيدلة  محمد عبد الحميد عبد الغني الفرماوي ػ ط/
 بشري   ىاني عبد الرسوؿ عبد الوىاب ػ ط/
 أسناف    ريـ محمد سامي عبد الحميد ػ ط/
 صيدلة    مروة سعيد عبد السميع ندا ػ ط/
 أسناف   المناخمي أحمد عبد الرحمف عثماف ػ ط/
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 صيدلة   أمؿ ىنداوي عبد المنعـ أبو النضر ػ ط/
 صيدلة    مروة محمد فؤاد محمد خميؿ ػ ط/
 صيدلة   ندي حسف مختار أحمد سميـ  ػ ط/
 صيدلة   سحر عبد المجيد إبراىيـ الشريؼ ػ ط/
 صيدلة   إيماف إسماعيؿ أبو الفتوح الرفاعي ػ ط/
 بشري    والء محمد محمد متولي ػ ط/
 أسناف   أية عبد الرحمف الغنيمي القطب ػ ط/
 أسناف   لميس محمد أبو الفتوح محروس ػ ط/
 صيدلة    فاتف محمد أحمد دبدب ػ ط/
 صيدلة   انجي كامؿ عمى شمس الديف ػ ط/
 صيدلة   آالء إبراىيـ عبد العاطي درويش ػ ط/
 صيدلة  محمود عبد العاؿ عبد العزيز عبد العاؿ ػ ط/
 صيدلة   نيي محمد إسماعيؿ الجاويش ػ ط/
 تمريض   إيناس سعيد مصطفي ىاروف ػ ط/
 تمريض   أماؿ عبد السالـ السيد محمد ناصؼ ػ ط/
 أسناف   محمد عمى حسف عمى الفقي ػ ط/
 بشري    نادية البدراوي بدراف أحمد ػ ط/
 صيدلة   أسماء ماىر محمود السيد خمؼػ ط/
 بشري    عبدهإيماف طمعت عبد العزيز  ػ ط/
 صيدلة   ىالة عاطؼ حسف محمد شبؿ أغاػ ط/
 صيدلة    مروة محمد عمى الشيشيني ػ ط/
 بشري    أسامة سعد حافظ أحمد  ػ ط/
 بشري    أحمد حماد أحمد الطباخ ػ ط/
 صيدلة   نياؿ السيد بدوي حسيف صالح ػ ط/
 بشري    ميالد عماد ميالد فمبس ػ ط/
 أسناف   الديف أحمد محمد سمماف خير ػ ط/
 صيدلة   إيماف محمد مأموف محمود النجار ػ ط/
 صيدلة   بسنت رمضاف بدوي محمد شمبي ػ ط/
 صيدلة    إيناس عبد الحميد عبد اهلل  ػ ط/
 بشري    إيناس عبد المنصؼ محمود ػ ط/
 أسناف   أميرة مجدي أحمد غباشي مبارؾ ػ ط/
 صيدلة    رىاـ عادؿ حسف حنكو ػ ط/
 أسناف    مة محمد عطية عبد ربوفاط ػ ط/
 صيدلة    الشيماء سامي عبد العزيز ػ ط/
 صيدلة    يارا أحمد محمود فوزي ػ ط/
 بشري   سالي مصيمحي عبد السميع شريؼ ػ ط/
 أسناف    ميا محمد محمود عبد البر ػ ط/
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 بشري    أماني محمد عباس الغندور ػ ط/
 صيدلة    أحمد كماؿ محمد فتحي ػ ط/
 صيدلة    رشا محمد محمود الصياد ػ ط/
 صيدلة   ىيا محمد عالء الديف أحمد عدناف ػ ط/
 صيدلة   شيماء محمد عمى أحمد محمد  ػ ط/
 بشري    ضوء السيد محمد الفقي ػ ط/
 صيدلة    مارياف قييـ فيمي عبيد ػ ط/
 صيدلة   تغريد حمدي عبد الحميد زينو ػ ط/
 بشري   ؼىدير مصيمحي عبد السميع شري ػ ط/
 عالج طبيعي   إيماف محروس عبد الحميد أحمد ػ ط/
 صيدلة    فيبي عالد نجيب رزؽ ػ ط/
 صيدلة    منار مجدي ا/يف البرداف ػ ط/
  صيدلة   إيماف مصطفي فرحات الشيخ ػ ط/
 تمريض    فاطمة عبد اهلل الشوبري ػ ط/
 أسناف    إسالـ محمد محمد سميـ ػ ط/
 بشري    طينورا عمى محمد بم ػ ط/
 بشري    عمر فوزي السيد أحمد ندا ػ ط/
 تمريض   أحالـ أشرؼ محمد عبد النبي ػ ط/
 صيدلة   نورا محروس موس أبو موسي ػ ط/
 صيدلة    إسراء إبراىيـ مميجي الكياؿ ػ ط/
 عموـ    سمر عادؿ عبد الفتاح عزاـ ػ ط/
 صيدلة    نيي جماؿ عبد ربو أحمد ػ ط/
 صيدلة   ميد ميدي أحمدخمود عبد الح ػ ط/
 صيدلة    غدير فتحي أميف إسماعيؿ ػ ط/
 صيدلة    محمد عمي محمد بمطي ػ ط/
 بشري   أحمد مصطفي أحمد طاىر كؼ ػ ط/
 بشري   محمد عبد النبي طاىر حسانيف ػ ط/
 بشري   شريؼ توفيؽ حفني مصطفي ػ ط/
 صيدلة   بسمة السيد عمي السيد موسي ػ ط/
 صيدلة    ض عمي حسفأمؿ شبؿ ريا ػ ط/
 صيدلة    محمود مسعد رشدي محمد ػ ط/
 أسناف    حناف سامي زكي عمرو ػ ط/
 صيدلة   دعاء محمد عطية عيسي رحاب ػ ط/
 بشري    عال عمي محمد بمطي ػ ط/
 تمريض    سيير محمد عبده محمد ػ ط/
 بشري    عمي محمد عبد النبي حبيب ػ ط/
 تمريض  المطيؼ سماح عبد الرءوؼ محمد عبد ػ ط/
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 صيدلة    أمنية إسماعيؿ الحسيني ػ ط/
 تمريض    انتصار محمد محمود خميفة ػ ط/
 صيدلة   سعاد عبد الفتاح منصور حسف ػ ط/
  صيدلة    لبني يادـ ناجي صابر ػ ط/
 صيدلة   آية عبد الحميـ عبد اهلل عبد العاؿ ػ ط/
 صيدلة    أمينة محمد حامد الديب ػ ط/
 صيدلة   عماد الديف محمد البدري ريياـ ػ ط/
 بشري   محمد إبراىيـ مصطفي حماد ػ ط/

 القــــرار

 الموافقة .... ويرفع لمجامعة
 
 

لى ىنا انتيى المجمس مف نظر الموضوعات المعروضة بجدوؿ األعماؿ اليـو فأعمف  محمود / السيد األستاذ الدكتوروا 
يـو األحد الموافؽ  مس رفع الجمسة عمى أف تعود لالنعقاد جمسة ممتدةرئيس المجعميد الكمية و عبد العزيز متولي قورة 

 . العتماد نتيجة الدراسات العميا الجزء األوؿ )دبمـو ػػػ ماجستير ػػػ دكتوراه( 05/22/0202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   0201 /0202" للعام الجامعي الثانيةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 
 05/12/0202الموافق  األحدمنعقدة يوم الو
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الموافػػػؽ  األحػػػدمػػػف صػػػباح يػػػـو الحاديػػػة عشػػػر " وذلػػػؾ فػػػي تمػػػاـ السػػػاعة  الممتػػػدةعقػػػد مجمػػػس الكميػػػة " جمسػػػتو 
 عميد الكمية ورئيس المجمس محمود عبد العزيز متولي قورة برئاسة أ.د/  05/22/0202

 . 11/12/0202الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو  0202/0201 لمعاـ الجامعي الثانيةالسادة حاضري الجمسة حضور و ب 
 

بسـ اهلل الرحمف  بذكر عميد الكمية ورئيس المجمسمحمود عبد العزيز متولي قورة أ.د/ السيد  * واستيؿ الجمسة
  ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء مجمس الكمية متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ .الرحيـ 

  815/12/0/0202الموضوع رقم 

الموافقػػة تصػػويب نتيجػػة الػػدور األوؿ لمفرقػػة الرابعػػة لمعػػاـ الجػػامعي  ػػػ بشػػأفمػػذكرة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب 
 عمى النحو التالي : 0229/0202

 العدد المادة ـ
 طالب 12 األنؼ واألذف والحنجرة 1
 طالب 0 طب المجتمع 0
 طالب 0 طب األسرة  1
 طالب 325 والسمـو الطب الشرعي  2

 القـــرار 

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  915/12/0/0202الموضوع رقم 

 . 0202( دور أكتوبر ػػ دكتوراها الجزء األوؿ )دبمـو ػ ماجستيراعتماد نتيجة الدراسات العمي
 القـــرار 

 الموافقة عمى : 
  عمى النحو التالي .. ويرفع لمجامعة .اعتماد النتيجة ػ 1
  : الدبمـو :أوال
 النسبة الناجحوف الراسبوف  الغائبوف  الحاضروف المتقدموف التخصص ـ

 %52 2 2 2 0 3 األمراض الجمدية والتناسمية 2
 %30 8 27 5 05 32 طب األطفاؿ 0
 %75 3 2 2 4 5 طب المناطؽ الحارة 3
 %37.5 3 5 3 8 22 أمراض القمب واألوعية الدموية 4
 %33.33 2 0 0 3 5 طب األسرة 5
 %8.3 2 22 2 20 23 الباثولوجيا اإلكمينيكية 6
 %37.5 6 20 0 26 28 طب وجراحة العيف 7
 %66.66 24 7 6 02 07 التوليد وأمراض النساء 8
 صفر% ػػػ 2 ػػػػ 2 2 األشعة التشخيصية 9
 %52 2 2 ػػػػ 2 0 جراحة المسالؾ البولية 22
 صفر% ػػػػ ػػػػ 2 ػػػػ 2 الطب الطبيعي 22
 صفر% ػػػػ 6 ػػػػ 6 6 التخدير والعناية المركزة 20
 %22.7 0 25 22 27 08 أمراض الباطنة العامة 23
 صفر% ػػػ ػػػ 0 ػػػػ 0 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 24
 صفر% ػػػ 2 2 2 0 األمراض العصبية والطب النفسي 25
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 %222 0 ػػػ ػػػ 0 0 طب الصناعات والصحة المينية 26
 %42 0 3 2 5 6 جراحة العظاـ 27
 %52 4 4 2 8 9 الجراحة العامة  28
 صفر% ػػػػ ػػػػ 2 ػػػ 2 األمراض الصدرية والتدرف 29

 ثانيا : الماجستير :
 النسبة الناجحوف الراسبوف  الغائبوف  الحاضروف المتقدموف التخصص ـ

 %222 8 ػػػػ 5 8 23 القمب واألوعية الدموية 2
 صفر% ػػػ 3 3 3 6 وجيا اإلكمينيكيةالباثول 0
 %66.66 0 2 ػػػػػ 3 3 األنؼ واألذف والحنجرة 3
 %83.33 5 2 ػػػػ 6 6 األمراض العصبية 4
 %52 3 3 3 6 9 الجراحة العامة 5
 %35.72 5 9 0 24 26 األشعة التشخيصية 6
 %90.32 20 2 3 23 26 التوليد وأمراض النساء  7
 %52 2 2 2 0 3 الطب الطبيعي 8
 %222 2 ػػػػػ ػػػػ 2 2 طب المناطؽ الحارة 9
 %77.77 24 4 2 28 29 طب األطفاؿ 22
 %00.00 6 02 4 07 32 طب وجراحة العيف 22
 %50.63 22 9 6 29 06 الباطنة العامة 20
 %62 3 0 2 5 6 األمراض الصدرية والتدرف 23
 %08.57 0 5 4 7 22 التخدير والعناية المركزة 24
 %222 3 ػػػػ 2 3 4 طب األسرة 25
 %55 5 4 3 9 20 جراحة العظاـ 26
 صفر% ػػػػ 20 2 20 23 طب الحاالت الحرجة 27
 %222 2 ػػػ ػػػػ 2 2 اليستولوجيا 28
 صفر% ػػػ 2 ػػػ 2 2 طب الطوارئ 29
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 جراحة المسالؾ البولية 02
 صفر% ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 السمعيات 02
 
 
 
 

 ثالثا : الدكتوراه :
 النسبة الناجحوف الراسبوف  الغائبوف  الحاضروف المتقدموف التخصص ـ

 %05 2 3 0 4 6 أمراض الباطنة العامة 2
 صفر% ػػػ ػػػ 2 ػػػ 2 األمراض العصبية 0
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 التشريح 3
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 صفر% ػػػ 0 ػػػ 0 0 طب الحاالت الحرجة 4
 %78 25 7 0 29 02 وعية الدمويةأمراض القمب واأل 5
 %05 2 3 ػػػ 4 4 األنؼ واألذف والحنجرة 6
 %52 3 3 2 6 7 التوليد وأمراض النساء 7
 صفر% ػػػػ 25 2 25 26 التخدير  8
 %52 0 0 ػػػ 4 4 جراحة العظاـ 9
 %22 2 4 5 5 22 الجراحة العامة 22
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 طب األسرة 22
 صفر% ػػػ ػػػػ 2 ػػػ 2 الؾ البوليةجراحة المس 20
 صفر% ػػػ ػػػ 2 ػػػ 2 الطب الطبيعي 23
 %6ر6 2 24 3 25 28 طب وجراحة العيف 24
 %66.66 0 2 ػػػ 3 3 طب المناطؽ الحارة 25
 %23 2 20 4 23 27 جراحة التجميؿ والحروؽ 26
 %66.66 0 2 ػػػ 3 3 جراحة القمب والصدر 27
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 الباثولوجيا 28
 %222 0 ػػػ ػػػ 0 0 الميكروبيولوجيا 29
 %222 2 ػػػ 2 2 0 الصحة العامة 02
 %222 2 ػػػ ػػػػ 2 2 الكيمياء الحيوية 02
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 الطفيميات 00
 %6.66 0 2 ػػػ 3 3 طب الطوارئ 03
 %222 2 ػػػ ػػػػ 2 2 اليستولوجيا 04
 %52 3 3 ػػػ 6 6 ةياألشعة التشخيص 05
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 الطب الشرعي والسموـ 06
 صفر% ػػػ 2 ػػػ 2 2 الطب النفسي 07
 %222 3 ػػػ 2 3 4 طب األطفاؿ 08
 %33.33 2 0 ػػػ 3 3 عالج األوراـ والطب النووي 09
 %75 3 2 2 4 5 الباثولوجيا اإلكمينيكية 32
 %222 0 ػػػػ ػػػ 0 0 الفسيولوجيا اإلكمينيكية 32
 
 
 
 
 
 

لى ىنػا انتيػى المجمػس مػف نظػر الموضػوعات المعروضػة بجػدوؿ األعمػاؿ اليػـو فػأعمف السػيد األسػتاذ الػدكتور/     وا 
 . رئيس المجمس رفت الجمسةعميد الكمية و محمود عبد العزيز متولي قورة 
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  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   

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


