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 أمانة المجالس واللجان       

 

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

 11/10/0202الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو  0202/0201" لمعاـ الجامعي الرابعةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  11/10/0202الموافؽ األحد 
  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   حافػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سر 

          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 محروس أميمو أبو الفتحػ أ.د/ 
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 

    ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا    أ.د/ إيماف عطية التونسيػ 
   الدمويػػػةئيس قسـ أمراض القمب واألوعية ر    أ.د/والء فريد عبد العزيز موسيػ 

 ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ      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
 وجراحة العيف رئيس قسـ طب    ػ أ.د/ ىدى محمد كامؿ السبكي

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

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

 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

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

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ػ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    أحمد عامر عبد الوىاب  أ.د/

 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة
 سـ األمراض المتوطنةقرئيس    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 

 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب    انيحساـ عبد الحكيـ النعمػ أ.د/ 

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة     ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
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 قسـ جراحة القمب والصدرقائـ بعمؿ رئيس     إسالـ محب عبد المرضيد/   ػ 
 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ػ   د/ ميا محمد عمى البطش 

 قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي قائـ بعمؿ رئيس          د/ ىالة محمد الحروف ػػ   
 )المتميز( 

 أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ أ.د ػ
 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ      سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة    الديف نوح محمد عالءأ.د/ ػ 
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية   أماني رجب محمود سراج  ػػػ 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  / دػ أ.
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ     صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ     رجبمحمد  سياـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    حدادالأيمف عبد الفتاح ػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   فتحي عبد العظيـ وليد محمدػ أ.د/ 

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

 أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات    اؿ أحمد المميجيػ أ.د/ من
 أستاذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرف    ػ أ.د/ محمود موسي محمود الحبشي

 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس     ػ أ.د/ ىالة سعيد الربعي
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـالمتفرغ ستاذ األ    أحمد فؤاد شمس الديفأ.د/ ـ 

 أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة     ػ أ.د/ عبير السيد المييي
 األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ     محمد قمر الشرنوبيػ أ.د/ 
 العظاـ جراحةأستاذ متفرغ بقسـ     بياء الديف محمد السرويػ أ.د/ 

   نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد       أبو الخير أحمد عطية د/.أػػ 
   الجراحة العامةمدرس بقسـ      ياسر بيجات السيسيد/ ػ 
 وتم دعوة كل من :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 ميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممياألستاذ بقسـ الطفي  ػػ أ.د/ نانسي محمود حربو

التنفيذي لوحدة الجودة واالعتماد  والمديرالكيمياء الحيوية ألستاذ المساعد بقسـ ا          رانيا محمد عزمي الشاذلي/ د  ػ 
 بالكمية 

 رد البشريةوتنمية الموا ومدير مركز التعميـ الطبيأستاذ مساعد بقسـ طب األسرة        ػػ   د/ نجوي نشأت حجازي   
 

 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 

  ة التشخيصيػػػةػػػػأستاذ بقسـ األشعػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ  ػػ أ.د/ جيياف صالح صادؽ 
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 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
        رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمدػ أ.د/ روماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ الطب الطبيعي وال ػ أ.د/ سمر جابر أحمد سميماف

     بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة متفرغ أستاذماجدة مصطفي حجاج  ػ أ.د/     أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة أ.د/ تغريد محمد فرحاتػ
  أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ ػ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيؼ أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة ء محمد محمػد غنايـنجالػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ اليستولوجيا ماجدة أحمد منصورأ.د/ ػ    أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة أيمف عبد العزيز أبو العنيفػ أ.د/ 
  أستاذ بقسـ طب وجراحة الع خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/  عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ  دعماد عمى حممي أحمػ أ.د/ 

 والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر صفاء محمد منصور ىالؿ قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ػ أ.د/ب أستاذ أ.د/سحر عمى محمد عمى ػ
  جراحة المسالؾ البوليةبقسـ متفرغ أستاذ  عبد العميـ محمد الدرعيػػػ أ.د/   الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ   منصورأسامة فييـ ػػػ أ.د/ 

    جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ  ػػػ أ.د/ عالء عبد العظيـ السيسي األستاذ بقسـ الجراحة العامة . 
  أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرس ىشاـ صالح الديف محمودػ  د/   األنؼ واألذف والحنجرة بقسـ  أستاذ مساعد دأحمد عبد الحميـ محمػ  د/ 

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

 ...يا لمجميع دوام التوفيق مجمس متمنالالسادة الحضور أعضاء برحب سيادتو 
 

 * نعي سيادتو كل من :
 . لوفاة لسيادتو جراحة التجميؿ والحروؽبقسـ  المتفرغ ستاذاأل شوقي شاكرأ.د/ 

 د/ ىشام
 

*تـ مناقشة موضوع وحدات متخصصة بقسـ أمراض الباطنة العامة وتمت الموافقة عمي تشكيؿ لجنة جديدة لمنظر في ىذا 
 مف األساتذة بيذه األقساـ . 0اء لجنة الدراسات العميا ػػ رؤساء األقساـ المعنية ػػ عدد الموضوع مكونة مف أعض

 * كما ناقش السيد أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب العديد من المواضيع :
 .( وكذلؾ مقترحات التطوير مف أ.د/ ىالة الحروف منسؽ البرنامج 0+3ما تـ انجازه في برنامج )عرض تـ  *
 تـ إنجازه في مركز تطوير التعميـ لما تـ في التعميـ اإللكتروني . عرض ما*
ستراتيجيات التعميـ عف بعد  *  .تدريبات أعضاء ىيئة التدريس عمي نظاـ إدارة التعمـ ) بنؾ المعرفة( وا 

 * عرض تقرير متابعة وتنفيذ التعميـ عف بعد عمى نظاـ إدارة التعمـ .
 . 0202/0201دارة التعمـ وذلؾ عمى مستوي جميع لفرؽ قبؿ بداية الدراسة في العاـ اإلكاديمي * توعية الطمبة بنظاـ إ

 
 

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

 : المصادقات :أوال 
  020/2/10/0202الموضوع رقم 

 الموافؽ األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" ثالثةالالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 . 021/1/11/0202حتى  142/1/11/0202 والمتضمنة القرارات مف 13/11/0202

 القــــرار :

 المصادقة
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  102/2/10/0202الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــا"لجن الموافػػؽ  الثالثػػاءوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي  الدراســات العمي
1/11/0202. 
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 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما

  022/2/10/0202الموضوع رقم 

والمنعقػدة  0202/0201لمعػاـ الجػامعي القيم والمبادئ وأخالقيـات البحـث العممـي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
والمنعقػدة يػـو القـيم والمبـادئ وأخالقيـات البحـث العممـي لجنـة " بمحضػر اجتمػاع .. وكذلؾ . 13/11/0202الموافؽ  األحديوـ 

 . 12/11/0202الموافؽ  االثنيف
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  302/2/10/0202الموضوع رقم 

والمنعقػدة يػـو  0202/0201معي لمعاـ الجػا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   . 03/11/0202الموافؽ  الثالثة

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  402/2/10/0202الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــةلجن ــات الثقافي الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي " العالق
4/10/0202. 

 القــــرار :

 مجمس عمماأحيط ال
  702/2/10/0202الموضوع رقم 

الموافػػػػػؽ  األحػػػػػدوالمنعقػػػػػدة يػػػػػـو  0202/0201لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي المكتبـــــات" لجنـــــة " إحاطػػػػػة المجمػػػػػس عممػػػػػا بمحضػػػػػر اجتمػػػػػاع 
4/10/0202 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  802/2/10/0202الموضوع رقم 

 . 12/11/0202حتى  1/7/0202خالؿ الفترة مف  بتقرير عن إنجازات إدارة المكتبةإحاطة المجمس عمما 
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  902/2/10/0202الموضوع رقم 

الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو  0202/0201لمعاـ الجامعي " لجنة شئون التعميم والطالب" إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
11/10/0202 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 
 
 موضوعات وحدة ضمان الجودة: الثا:ث

  320/2/10/0202الموضوع رقم 

 الموافقة عمى : بشأف عرض خطاب أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة ـ
 ػػػػ تحديث الييكؿ التنظيمي لمكمية بإضافة : وحدة التحوؿ الرقمي ػػػػ وحدة العالقات الخارجية . 
 دراسات العميا .ال Bench markػػػ اختيار األقساـ العممية لػػػ  

 : ـرارـالقــ

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ثالثا: موضوعات شئون التعليم والطالب :
  310/2/10/0202الموضوع رقم 
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األحكػػاـ القضػػائية التػػي يحصػػؿ فييػػا الطػػالب عمػػى  ػػػػػ بشػػأف نائــب رئــيس الجامعــة لشــئون التعمــيم والطــالبد/ أ. عــرض خطــاب
ػػػػ تسػميـ أوراؽ األسػئمة واإلجابػة 1أعضػاء ىيئػة التػدريس :  عمػى السػادة درجات أعماؿ السنة والعممػي والشػفيي كاممػة ... والتأكيػد

( فػػػي االمتحانػػػات الشػػػفيية وتسػػػميميا Viva Cardػػػػػ اسػػػتخداـ الػػػػػ )0 .المتحانات أعماؿ السنة واالمتحانات العممية لمكنتروؿ
ػػػ أعداد نموذج إجابة لجميع االمتحانات وتسميميا لمكنتروؿ قبؿ البدء 1 لمادة أو لجنة الممتحنيف .لمكنتروؿ موقعو مف أستاذ ا

 في التصحيح .
 : ـرارـالقــ

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  030/2/10/0202الموضوع رقم 

الموافقة عمى تشػكيؿ لجنػة الممتحنػيف  لقسػـ الباثولوجيػا اإلكمينيكيػة الػدور ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 . الثاني لمفرقة الخامسة

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  103/2/10/0202الموضوع رقم 

الجراحػػة العامػػة لمرحمػػة  ػػػػػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة الممتحنػػيف  لقسػػـوكيــل الكميــة لشــئون التعمــيم والطــالب د/ أ.مــذكرة 
 . 0202/0201البكالوريوس لمعاـ الجامعي

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  203/2/10/0202الموضوع رقم 

الفرقة األولي  الميكروبيولوجيػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الممتحنيف  لقسـ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 . 0202/0201لمعاـ الجامعي انية والثالثة نظاـ الموديوؿوالث

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  303/2/10/0202الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تعديؿ اسـ الطالبة/مي طاىر محمػد عبػد المطمػب عشػماوي وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 .بالفرقة السادسةعطا إلى /مي طاىر محمد 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
 

  403/2/10/0202الموضوع رقم 

 0217/0202ػػػ بشأف الموافقة عمى تصويب نتيجة الفرقة الرابعة لمعاـ الجػامعي وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي :

 
 ـ

 
 اســـم

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديل بل التعديلالنتيجة ق
الدرجة الكمية 

 لممادة
المجموع 
 الكمي لمفرقة

الدرجة الكمية 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

 ممتاز 664 جداجيد 147 ممتاز 657 اجدجيد 140 والحنجرةواألذف األنؼ    الرازق جابر سعدعبد عمار  1
 مقبوؿ 124 حنجرةوالواألذف األنؼ  منذر عقيل أحمد الفتالوي 0

 

 مقبوؿ 125 باؽ
 

 مقبوؿ 422
 مقبوؿ 152 ضعيؼ 151 طب مجتمع

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  703/2/10/0202الموضوع رقم 
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ص الخػا عرض خطاب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعمـيم الطـالب ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
زاري رقػػـ بقبػػوؿ تحويػػؿ بعػػض الطػػالب إلػػى كميػػة الطػػب جامعػػة المنوفيػػة بسػػبب الحػػاالت المرضػػية قػػريف كػػؿ مػػنيـ طبقػػا لمقػػرار الػػو 

 عمى النحو التالي : 11/6/0202بتاريخ  0333
 الكمية المرشح ليا االسـ ـ
 أسوافطب  يوسؼ أحمد محمد الصعيدي 1
 طب الفيـو محمد طارؽ صالح 0
 طب حمواف الرازؽ وىبو عيد بدر عبد 1
 طب الفيـو مصمحي سالمة مصمحيأميرة  2
 طب السويس منار موسي عبد المعطي عبد البر الخولي 3
 طب الفيـو أمير أيمف السيد شفيؽ 4
 طب الفيـو أسامة عبد الباسط عبد الباسط الزرقاني 5
 طب حمواف سامح أحمد مصطفي موسي 6
 يسطب السو  محمد عادؿ محمد ناجي 7
 طب حمواف محمد محسف أميف خميس 12
 طب الفيـو محيي عبد المطيؼ محمد موسي 11
 طب الفيـو محمد محيي عبد ربو عوف اهلل 10
 طب حمواف محمد صبحي جالؿ موسي 11
 طب أسواف سممي محمود سامي محمد المصيمحي 12
 طب السويس محمود أيمف جماؿ الديف محمود نصر 13
 طب حمواف حمود رمضافمحمود مصطفي م 14
 طب السويس محمد جميؿ ماىر أميف حماد 15
 طب حمواف كريـ محمد عبد العظيـ البرديني  16
 طب السويس مصطفي السيد محمد السيد 17
 طب حمواف أحمد صبحي عبد العميـ المؤذف 02
 طب أسواف أحمد محمد إبراىيـ سالماف 01
 طب حمواف ىشاـ أسامو عبيد 00
 طب الفيـو ف محمد حسف عبد الميديإيما 01
 طب أسواف محمد سامي عبد الرحيـ الجزار 02
 طب أسواف حناف أحمد عمي أبو الينا 03
 طب أسواف ندي جمعة السيد حسيف 04
 طب حمواف خمود عبد الفتاح الغوصي 05
 طب حمواف ىاني السيد محمد 06
 طب السويس مصطفي ماىر الشيخ 07
 طب السويس المولي عبد العاطي أحمد فوزي عبد 12

 القــــرار :

مػع مراعػاة  .. مع تقديـ مقترح يقدـ لمجامعػة بعمػؿ لجنػة تحويػؿ داخػؿ الكميػة والمجنػة المشػكمة عػف طريػؽ الكميػة الموافقة ... ويرفع لمجامعة 
 .أف التحويالت تـ عف طريؽ مكتب التحويالت المركز بالجامعة 

  803/2/10/0202الموضوع رقم 



 21/20/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الرابعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

7 

 
 

( لكؿ 0+3ػػػ بشأف الموافقة عمى قواعد الرأفة والتي ستطبؽ عمى طالب )الالئحة وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.ذكرة م
 . 0202/0201مف الفرقة األولي والثانية والثالثة لمعاـ الجامعي 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  903/2/10/0202الموضوع رقم 

ػػػػ بشػأف الموافقػة عمػى قواعػد الرأفػة والتػي سػتطبؽ عمػى طػالب )الالئحػة القديمػة( وكيل الكمية لشئون التعميم والطـالب د/ أ.مذكرة 
 . 0202/0201حتى السادسة لمعاـ الجامعي قديـ لكؿ مف الثانية 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  042/2/10/0202الموضوع رقم 

بالفرقػة  كريم محمد توفيـق شـعبان نتيجة الطالب/ الموافقة عمى تصويبػػػ بشأف كمية لشئون التعميم والطالب وكيل الد/ أ.مذكرة 
بتقػدير  224بػدعوي قضػائية لتصػبح الدرجػة الكميػة لممػادة  0216/0217لمعػاـ الجػامعي  السادسة دور أوؿ لمػادة النسػاء والتوليػد

جيػد جػدا والمجمػوع التراكمػي  1153ممتػاز بػدال مػف  1025وع الكمي لمفرقة بتقدير جيد جدا ويصبح المجم 152ممتاز بدال مف 
 .جيد جدا مع مرتبة الشرؼ  3112بدال مف جيد جدا مع مرتبة الشرؼ  3220

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  410/2/10/0202الموضوع رقم 

 . 15/10/0202 المتقدميف بعدإرجاء قيد طالب الفرقة األولي لموافقة ػػػ بشأف اوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  400/2/10/0202الموضوع رقم 

ػػػػ بشػأف االلتماسػات المقدمػة مػف مػف بعػض طػالب المسػتوي الثػاني إلعػادة رصػد درجػاتيـ وكيل الكميـة لشـئون التعمـيم والطـالب د/ أ.مذكرة 
 1257رقػـ وكذلؾ االلتماسات المقدمة طبقا لقرار أ.د/ رئيس الجامعػة  0217/0202بعض المواد عف امتحاف الدور الثاني لمعاـ الجامعي ل

لرؤيػػة صػػورة طبػػؽ األصػػؿ  13/6/0211بتػػاريخ  0252وتعديالتػػو رقػػـ  1/11/0225بتػػاريخ  0507وتعديالتػػو رقػػـ  16/5/0225بتػػاريخ 
( وقامػت المجنػػة المشػػكمة مػػف 1مقابػػؿ مائػػة وخمسػػوف جنيػة تسػػدد بخزينػػة الكميػػة وكػاف عػػدد ىػػذه االلتماسػػات ) الخاصػػة بيػـ ةمػف ورؽ اإلجابػػ

أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة ورئػػيس الكنتػػروؿ وعضػػويف مػػف أعضػػاء الكنتػػروؿ المخػػتص بمراجعػػة االلتماسػػات والنتيجػػة فػػي حضػػور الطػػالب المتقػػدميف 
 . تظمـ ( 1بااللتماسات وجدت جميعيا مطابقة فيما عدا )

 النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة اسـ الطالب م
 المجموع الكمي لمفرقة الدرجة الكمية لممادة المجموع الكمي لمفرقة الدرجة الكمية لممادة

 منقوؿ بمديوؿ رؿ منقوؿ بمديوؿ رؿ C.V.S أكـر يسري سباعي صالح 2
 القــــرار :

 عة .الموافقة ... ويرفع لمجام
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: :خامسا
  410/2/10/0202الموضوع رقم 

األستاذ بالقسـ الطمب المقدم من أ.د/ محمد عبد الرؤوف السيد  ػ بشأف عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الباطنة العامة
اروس يوـ واحد أسبوعيا بخصوص انتدابو لتدريس مقرر الباطنة العامة لطالب الفرقة الرابعة بكمية طب األسناف جامعة ف

 حيث أنو ال يتعارض مع جدول األعمال بالقسم . 0202/0202)األربعاء( لمعاـ الجامعي 
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  420/2/10/0202الموضوع رقم 
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بخصوص الفترة عد بالقسـ األستاذ المساالطمب المقدم من د/ معتز مراد الطويل  ػ بشأف عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم التخدير
 ألجازة الخاصة بدوف مرتب نظرا لظروؼ الطيراف وجائحة كرونا.لامتداد  01/11/0202حتى  13/12/0202مف 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  304/2/10/0202الموضوع رقم 

الباطنػة المسػاعد بقسػـ  األسػتاذ عزيـز عمـارةمحمـود محمـد عبـد ال/ دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 . العممية تخصص أمراض وزراعة الكمي بناء عمي قرار المجنةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  العامة

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذةالموافقة 

  404/2/10/0202الموضوع رقم 

الفارماكولوجيػا اإلكمينيكيػة المسػاعد بقسػـ  األسػتاذ ميا محمـد الـبطش/ دالموافقة عمى تعيين بشأف ػ  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . بناء عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذلشغؿ وظيفة  وقائـ بعمؿ رئيس مجمس القسـ

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذةالموافقة 

  704/2/10/0202الموضوع رقم 

 جراحػة القمػب والصػدرالمسػاعد بقسػـ  األسػتاذ محـب إبـراىيم إسـالم/ دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التـدريس
 . بناء عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذلشغؿ وظيفة وقائـ بعمؿ رئيس مجمس القسـ بالكمية 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .ألساتذةعمي مستوي االموافقة 

  804/2/10/0202الموضوع رقم 

جراحػػة القمػػب بقسػػـ  المػػدرس محمــد جمــال الــدين محمــود حجــاج/ دالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 .الدائمة بناء عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  والصدر

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

  904/2/10/0202الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 د/ غادة السيد مصطفي الجرواني    داليا فتحي محمد العجمي/ د
لترقيػػة  بنػػاء عمػػي قػػرار المجنػػة العمميػػةبػػذات القسػػـ والكميػػة مسػػاعديف  أسػػتاذةوظيفػػة بالكميػػة لشػػغؿ  الفسػػيولوجيبقسػػـ  المدرسػػيف 

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

  720/2/10/0202الموضوع رقم 

 : كل منالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عزيزة سعد محمد البدري )طب الصناعات(د/   شيماء شريف زكي سميمان )الصحة العامة(/ د

عمي أف يؤجؿ تعيينيـبذات القسـ والكمية مساعديف  أستاذةبالكمية لشغؿ وظيفة  الصحة العامة وطب المجتمعبقسـ  المدرسيف   
 تاريخ مرور خمس سنوات عمي وظيفة مدرس . 06/10/0202 ىحت

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

  710/2/10/0202الموضوع رقم 

 الفسػيولوجيبقسػـ  المدرس المسػاعد أنوار مبروك حسن شعبان/ الطبيبةالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . الدكتوراها لحصوليا عمى درجة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظر 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
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  070/2/10/0202الموضوع رقم 

المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ الطفيميػػات / تيــاني عبــد اهلل العطــار الطبيبػػةالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  071/2/10/0202الموضوع رقم 

بالكميػة  األمػراض المتوطنػةالمعيدة بقسػـ  مي كمال عبد الخالق/ الطبيبةالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  072/2/10/0202الموضوع رقم 

ــة التــدريس ــذكرة شــئون ىيئ ــى تعيــين ػ بشػػأف  م ــة عم ــد الــرحمن/ الطبيبػػةالموافق ــد اليــادي عمــي عب المعيػػدة بقسػػـ  ســمية عب
 ذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد ب اليستولوجي

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  370/2/10/0202الموضوع رقم 

بالكميػة  الفسػيولوجيالمعيػدة بقسػـ  أمـل جمـال موسـي يـونس/ الطبيبػةالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 رس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .لشغؿ وظيفة مد

 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  470/2/10/0202الموضوع رقم 

جراحػػة التجميػػؿ المعيػػدة بقسػػـ  محمــد صــالح أبــو اليــدي/ الطبيػػبالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . والحروؽ
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  707/2/10/0202الموضوع رقم 

فػرغ بقسػـ الكيميػاء الحيويػة األسػتاذ المتتجديد إعارة أ.د/ إيمـان سـري عبـد اهلل الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
وذلػػػؾ  0202/0201لمػػدة عػػاـ اسػػتثنائي أخيػػر )حػػادي عشػػر( لمعمػػػؿ بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية خػػالؿ العػػاـ الجػػامعي  بالكميػػة

 . 12/12/0202لمظروؼ االحترازية التي قامت بيا المممكة العربية السعودية ولإلنياء مستحقاتيا السابقة اعتبارا مف 
 القــــرار :

 لموافقة .. ويرفع لمجامعة .ا
  807/2/10/0202الموضوع رقم 

المدرس بقسػـ القمػب واألوعيػة الدمويػة تجديد إعارة د/ محمد عبد العزيز محرم الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/11/0202بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  سادسلمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  907/2/10/0202الموضوع رقم 

الباثولوجيػا األسػتاذ المسػاعد بقسػـ بالل عبـد المحسـن منتصـر تجديد إعارة د/ الموافقة عمى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/1/0201ة اعتبارا مف كة العربية السعوديبدوف مرتب لمعمؿ بالممم ثالثلمدة عاـ  بالكمية اإلكمينيكية
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  082/2/10/0202الموضوع رقم 
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الباثولوجيػػا بقسػػـ  المػػدرس محمــد جمــال الــدين اليمبــاويتجديــد إعــارة د/ الموافقــة عمــى ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 . 1/0/0201كة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ بالممم ثانيلمدة عاـ  بالكميةاإلكمينيكية 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  081/2/10/0202الموضوع رقم 

 الكيميػاء الحيويػةبقسػـ  المػدرس غادة محمد كامل عبـد الحـافظتجديد إعارة د/ الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/10/0202كة العربية السعودية اعتبارا مف لمعمؿ بالممملمدة عاـ خامس بدوف مرتب  بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  080/2/10/0202الموضوع رقم 

         02/22/0202حتى  2/5/0202النظر في احتساب المدة من  الموافقة عمىػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
نياء األستاذ الأ.د/ السعيد رشاد فوده  متفرغ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية أجازة بدوف مرتب وذلؾ لخصوص جائحة كرونا وا 

 متعمقات زوجة سيادتو بالخارج.
 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  081/2/10/0202الموضوع رقم 

بالكمية  احة المخ واألعصابجر المدرس بقسـ  محمد نبيل حنفي محمودمنح د/ النظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 12/1/0201بعد إعارة لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  082/2/10/0202الموضوع رقم 

بالكمية  جراحة القمب والصدربقسـ  األستاذ المساعد يممحب إبراى إسالممنح د/ النظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا  المتحدةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة أوؿ إعارة لمدة عاـ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  082/2/10/0202الموضوع رقم 

إعارة بالكمية  الميكروبيولوجيبقسـ  المدرس مصطفي عبد النبيرشا جالل منح د/ النظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بيا  ابدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميأوؿ لمدة عاـ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  083/2/10/0202الموضوع رقم 

 عالج األوراـ والطب النوويبقسـ  األستاذ حسن محمد محمـد متوليد/ أ.منح النظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/10/0202بدوف مرتب اعتبارا مف خامس لمدة عاـ داخمية إعارة بالكمية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا 
  408/2/10/0202الموضوع رقم 

 مصطفي فتحي عبد العزيز عبد الباريالموافقة عمى سفر الطبيب/  ػ بشأفية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكم
المدرس المساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية بالكمية إلى دولة كندا لتنفيذ العاـ األوؿ مف بعثة اإلشراؼ المشترؾ وذلؾ خالؿ 

 .عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات  0201شير يناير 
 القــــرار :
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  708/2/10/0202الموضوع رقم 

المدرس محمود ماىر عبد النبي الرىاوي الموافقة عمى مد بقاء الطبيب/  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
عمى  10/10/0202مترا لمدة عاـ ثالث اعتبارا مف المساعد بقسـ الجراحة العامة بالكمية  وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ بإنج

 . نفقتو الخاصة وذلؾ إلستكماؿ األبحاث العممية الخاصة برسالة الدكتوراه
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 
 

  808/2/10/0202الموضوع رقم 
محمود توفيق عبد الرحمن لمطبيب/  جازة الدراسيةالموافقة عمى مد األ ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 

وعضو اإلجازة الدراسية عمى المنحة الشخصية المقدمة لو  المدرس المساعد بقسـ طب وجراحة العيف بالكمية عبد اليادي
بتمويؿ  عمى نفقة الجامعة األجنبية 01/6/0202لمحصوؿ عمى الدكتوراه مف أالباما األمريكية لمدة عاـ ثاني اعتبارا مف  

 خارجي .
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  908/2/10/0202الموضوع رقم 

)تاريخ الوصوؿ إلى  11/4/0202الموافقة عمى إحتساب الفترة مف  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
ة بدوف مرتب لمطبيبة/ نيمة مصطفي فيمي محمد بدر اليوـ السابؽ الستالميا العمؿ أجاز  12/11/0202أرض الوطف( وحتى 

 المدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ إلى جامعة برمنجياـ بإنجمترا واألجازة الدراسية .
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  920/2/10/0202الموضوع رقم 

 الموافقة عمى : ػ بشأفسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدرا
إلى إنجمترا لتنفيذ الميمة بالكمية الجراحة العامة المدرس بقسـ  محمود مجدي محمد عبد الرحيم العباسي/ سفر دػػ 1

 ت .العممية قصيرة األجؿ المرشح عمييا مف قبؿ إدارة العامة لمبعثات وذلؾ لمدة ستة أشير عمى نفقة إدارة العامة لمبعثا
 بإنجمترا إلى college London universityبجامعة  Manish Chandتغيير المشرف األجنبي أ.د/ ػػػ0

بإنجمترا وذلؾ لرفض المشرؼ األجنبي األوؿ  university of Southamptonبجامعة  ALEX MIRNEZamiد/ أ. 
 حة .اإلشراؼ عمى البحث نظرا لعدـ توفر دعـ مالي لو ولجامعتو مف قبؿ ىذه المن

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 :  سابعا : موضوعات البحوث العلمية 
  091/2/10/0202الموضوع رقم 

اقتراحات لجنة القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لرفع كفاءة  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 مقدمة بالبيانات تتضمف :ػػػ 1عمى النحو التالي : األداء 

  ػػػ القسـ العممي والتخصص الدقيؽ وتاريخ الموافقة عمي المشروع .1     
 . اسـ الباحث الرئيسيػػػ 1   ػػػ عنواف المشروع .0     
 الجية المتقدمة بالمشروع ودورىا . ػػ3  أسماء الباحثيف المشاركيف . ػػػ2     
 ة أـ أجنبية .الجية الممولة ونوعيا مصري ػػ4     

 ػػػ القيمة الكمية لممشروع والخاصة بالكمية .5
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 ػػػ الموافقات الخاصة بإجراء البحث .0   
 ػػػ البروتوكوؿ البحثي الخاص بالمشروع متضمنا :1   
 ػػػ العينات .0 ػػػ  المقدمة اليدؼ الطرؽ المتبعة .1     
 ية المتبعة .ػػػ المعايير األخالق2   ػػػ الطرؽ اإلحصائية .1     
 ػػػ المراجع .4   ػػػ طرؼ متابعة البحث3     
 ػػػ الترجمة العربية .2  

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 090/2/10/0202الموضوع رقم 

 التالي: الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 0 أستاذ مساعد الكيمياء الطبية والبيولوجيا إيماف مسعود عبد الجيد عيدد/  1
 1 أستاذ مساعد اليستولوجي رانيا إبراىيـ ياسيفد/  0
 1 أستاذ مساعد الباطنة العامة د/ محمود محمد عبد العزيز عمارة 1
 1 مدرس الطب الشرعي والسمـو د الصعيديد/ أميرة محمد محمو  2
 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  091/2/10/0202الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 03/12/0202 دكتوراه األشعة التشخيصية ط/ ىديؿ عبد السالـ محمد إبراىيـ 1
 03/12/0202 ماجستير الباثولوجي ط/ نورىاف صفوت عبد الرازؽ قاسـ 0
 03/12/0202 ماجستير الباثولوجي ط/ لمياء صبري عبد الصمد  1
 01/6/0202 ماجستير الجراحةالعامة عمر محمد عبد الحميـ غاليط/  2
 07/7/0202 ماجستير التوليد وأمراض النساء ىند طمعت عبد العزيز سالمةط/  3
 1/11/0202 دكتوراه طب األطفاؿ إيماف أبو اليزيد عميط/  4
 1/11/0202 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية محمد أحمد عزتط/  5
 03/12/0202 ماجستير جراحة العظاـ أحمد مسعد محمد الشرقاويط/  6
 03/12/0202 ماجستير جراحة العظاـ محمد ممدوح محمد عفيفيط/  7
 1/11/0202 ماجستير الدموية القمب واألوعية أحمد محمد فوزي عبد الحميد لبفط/  12
 11/12/0202 اجستيرم األمراض الصدرية والتدرف زينب محمد عراقي سالـط/  11
 03/12/0202 ماجستير الباطنة العامة مي مجدي سعد زيدط/  10
 03/12/0202 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ محمد السيد أحمد أبو الفضؿط/  11
 03/12/0202 ماجستير طب الصناعات والصحة المينية دعاء ناصر محمدط/  12
 03/12/0202 ماجستير األشعة التشخيصية ميع محمددعاء مشرؼ عبد السط/  13
 03/12/0202 ماجستير طب وجراحة العيف لمياء طاىر محمد قشقوشط/  14
 03/12/0202 ماجستير طب وجراحة العيف أماني محمد البكري محمدط/  15
 04/12/0202 ماجستير التوليد وأمراض النساء ايماف نبيؿ فتحيط/  16
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 03/12/0202 ماجستير جراحة العظاـ  عمي يحييأحمد عبد اهللط/  17
 03/12/0202 ماجستير طب األطفاؿ ايماف نصر الديف خميؿط/  02
 03/12/0202 ماجستير طب األطفاؿ شيماء محمد أحمد نميرط/  01
 00/12/0202 ماجستير جراحة المسالؾ البولية محمد شعباف عمي محمدط/  00
 03/12/0202 ماجستير ألشعة التشخيصيةا مي أحمد غباشي ربيع ط/  01
 03/12/0202 ماجستير تشريح وعمـ األجنة غادة حامد حسف رميحط/  02
 1/11/0202 ماجستير القمب واألوعية الدموية سميماف الشحات سميمافط/  03
 03/12/0202 ماجستير القمب واألوعية الدموية محمد عمي عبد الحميد مخموؼط/  04
 1/11/0202 ماجستير الجمدية والتناسمية حمد فايزنانسي مط/  05
 05/12/0202 دكتوراه تخاطب ناصر لبيب محمد النقيبط/  06
 03/12/0202 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا محمود محمد صيرةط/  07
 12/11/0202 ماجستير الجمدية والتناسمية منار عمي السيد فريدط/  12
 12/11/0202 ماجستير الجمدية والتناسمية يدوالء وجيو أحمد فاط/  11
 03/11/0202 دكتوراه القمب واألوعية الدموية عاصـ عبد اهلل عبد العميـ حميدةط/  10
 03/11/0202 دكتوراه القمب واألوعية الدموية بساـ محمد السرجانيط/  11
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ أماني مجدي محمد محمدط/  12
 07/11/0202 ماجستير طب األسرة و توفيؽ مرسيىبط/  13
 03/11/0202 ماجستير التشريح وعمـ األجنة ىدير عبد المحسف أميف النجارط/  14
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ مني محمد أحمد العيسويط/  15
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ سنية إبراىيـ منصورط/  16
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ  الطراويأميرة محمد عبد اهللط/  17
 07/11/0202 دكتوراه الباثولوجي نيمة مصطفي فيمي بدرط/  22
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ راما محمد المشالويط/  21
 07/11/0202 دكتوراه الباطنة العامة ط/ محمد عمي نصر إبراىيـ 20
 07/11/0202 دكتوراه الباطنة العامة ط/ أحمد رياض العشماوي 21
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ محمود لبيب شحاتو ىيكؿ 22
 07/11/0202 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ أميرة كماؿ عبد المطمب الكرنيب 23
 02/11/0202 دكتوراه طب األطفاؿ ط/ سناء منصور محمد محمػد 24
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ رنا خيري رشاد أحمد 25
 02/11/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ أحمد سعيد محمود ىويدي 26
 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  092/2/10/0202الموضوع رقم 

أستاذ  أيمن محمد عبيدأ.د/  المقدم منالموافقة عمى المشروع البحثي  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 . ئيس قسـ جراحة العظاـور 

 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  093/2/10/0202الموضوع رقم 
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الحنفي المدرس بقسـ الجراحة د/ محمد كمال الموافقة عمى ترشيح  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 لمحصول عمى مكافأة النشر العممي . العامة

 
 

 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  094/2/10/0202الموضوع رقم 

األستاذ المتفرغ أ.د/ بياء الدين محمد السروي الموافقة عمى ترشيح  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
لما لو مف اسيامات  0202لعاـ  يةلمرواد في العموـ الطببقسـ جراحة العظاـ وعميد الكمية األسبؽ لمحصوؿ عمى جائزة الدولة 

 .مف العطاءأكاديمية عمي مدار سنوات طويمة 
 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :
  097/2/10/0202الموضوع رقم 

 عمى : موافقةال ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
  ف االمتحانات )يقدـ مف أ.د/ مدير وحدة القياس والتقويـ( .ػػػ تقرير ع1 
 ػػػ امتحانات الشفوي )الدراسات العميا( لمدور القادـ .0 
وقػرار مجمػس الجامعػة  07ػػػ قصر المناقشات لمرسائؿ العممية باألستوديو التعميمي وتفعيؿ مواد الالئحة الخاصة بالمناقشات مػادة 1 
 . 11/6/0213بتاريخ 

 رسالة خارج األستوديو( 12ػ تقرير عف أنشطة األستوديو التعميمي )مناقشة ػػ2 
 . 12/11/0202حتى  1/7/0202ػػػ تقرير عف ما تـ إنجازه بمكتبة الكمية في الفترة مف 3 
 ػػ اعتماد تشكيؿ لجنة الخطة البحثية .4 
 ػػ أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا0    ػػػ أ.د/ عميد الكمية1  
 ػػػ أ.د/ مدير وحدة الضماف الجودة2  ػػػ أ.د/ وكيؿ الكمية شئوف البيئة والمجتمع1  
 ػػػ أ.د/ رئيس قسـ طب األسرة4   ػػػ أ.د/ رئيس قسـ الصحة العامة3  
 ػػػ أ/عضو إداري 6   ػػػ أ.د/ مدير المجمة العممية5  

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  098/2/10/0202الموضوع رقم 

مجمـس إدارة دبمـوم دراسـة فحـص مسـرح الجريمـة ودورة فـي  موافقـة ػػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيـل الكميـة لمدراسـات العميـا والبحـوث 
اعتبػارا  آالف 5 إلـيآالف  1مـن خدمة العدالة ـــ دبموم السموم والكيمياء الطبية الشرعية عمى زيادة الرسوم الدراسية الخاصة 

 .جنية  1222جنية والتيـر الثاني  2222ـ سداد الرسـو لمتيـر األوؿ عمى أف يت 0201مف إبريؿ 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  099/2/10/0202الموضوع رقم 

 بخصػػوص رئــيس قســم التوليــد وأمــراض النســاءأ.د/ عــرض خطــاب  ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
/ شـريف لمـدكتوربجامعـة األزىـر تسجيل لدرجة الدكتوراه في التكـاثر البشـري واصخصـاب الطبـي المسـاعد عمى طمب ال الموافقة

 عمى أال يتعارض أيام حضوره مع أيام عممو بالقسم . المدرس بالقسـصبحي منشاوي 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
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  122/2/10/0202الموضوع رقم 

الموافقػة عمػى الحػاالت المتعثػرة والػذيف مػر عمػى قيػدىـ أكثػر مػف سػت  ػػ بشػأفة لمدراسـات العميـا والبحـوث مـذكرة أ.د/ وكيـل الكميـ
سنوات لدرجتي )الدبموـ ػػػػ الماجستير( ... وذلؾ الستكماؿ  الجزء الثاني حرضا عمى مسػتقبؿ الطػالب حيػث أف مػدتيـ تنتيػي فػي 

وذلػػػؾ بسػػػبب وبػػػاء  0202بر إلػػػى شػػػير سػػػبتم 0202ات دور إبريػػػؿ حيػػػث أنػػػو تػػػـ تأجيػػػؿ امتحانػػػ 0202وأكتػػػوبر  0202إبريػػػؿ 
 كورونا.

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  121/2/10/0202الموضوع رقم 

 عمى النحو التالي:   0202 قبول قيد الطالب دور أكتوبرالموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 أمراض الباطنة العامة :دكتوراه 

 محمود أحمد عبد الفتاح الريفي ػ ط/  محمد عبد المنعـ عبد المنصؼ ػ ط/
 ػػ ط/ سارة صبحي عبد الستار عبد الفتاح  ػػ ط/ شيماء محمد أحمد سميماف ضيؼ

 ػ ط/ نيفيف صابر اسحؽ جرجس   ػػ ط/ إسالـ سامي مصطفي سالـ
 ط/ نيي عبد الحميد عبده عبد الحميد ػ  ػ ط/ مصطفي عاطؼ عبد المجيد أبو عمفو

 دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة :
 عمياء إبراىيـ أحمد متولي عميوة ػ ط/  سارة جماؿ معتمد عبد النبي حجازي ػ ط/

 ػ ط/ أسماء كماؿ محمد عامر 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية :

 بد الرحمف سميمافػ ط/ رقية ع   أسماء جماؿ إبراىيـ رجب ػ ط/
 ػ ط/ ندي عبد العزيز إبراىيـ اسماعيؿ   ػ ط/ رانيا محمد السيد زغموؿ

 ػ ط/ شيماء محمد محمود أحمد شاىيف  ػ ط/ سارة رفعت إبراىيـ عبد الباقي
 ػ ط/ داليا سامي محمد أبو شنب   ػ ط/ عال إبراىيـ محمود العربي
 يـ عمي إبراىيـػ ط/ بسمة إبراى   ػ ط/ أسماء سعيد رشاد شعباف

 ػ ط/ اسالـ صبحي عبد الحميـ سعد  ػ ط/ رباب جالؿ عبد الحميـ شرؼ
 ػ ط/ بناف محمد جماؿ عبد العاطي دويدار   ػ ط/ عائشة رفعت مصطفي عيد

 ىدير عزت أحمد رمضاف السبع ػ ط/ دبموم األمراض الصدرية والتدرن :
 صيدلة   األسعاد  عبير ماجد عز الرجاؿ أبو ػ ط/ دبموم مكافحة العدوي :

 صيدلة   مروة مجدي فيمي مصطفي  ػ ط/   
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  120/2/10/0202الموضوع رقم 

 كل من : المقدم منقبول االعتذار الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
  . عف دخوؿ امتحاف دور أكتوبر ء الثاني التخديردكتوراه جز   سحر أحمد فيميط/ ػػػ 1
عػف دخػوؿ االمتحانػات الشػفوي  أمػراض القمػب واألوعيػة الدمويػةدكتوراه جزء الثػاني   ىشام رفعت محمد جاب اهلل/ طػػػ 0

 وذلؾ لظروؼ السفر . 0202والعممي مقرر اختياري دور ابريؿ 
 وذلؾ لظروؼ مرضية . 0202حرجة دور أكتوبر ط/ الياـ السيد الفقي دكتوراه طب الحاالت الػػػ 1 
 وذلؾ لظروؼ مرضية . 0202ط/ محمد شكري دكتوراه  التخدير دور أكتوبر ػػػ 2 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
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  121/2/10/0202الموضوع رقم 

ودكتػوراه ( دبمػـو وماجسػتير  21لعػدد ) لدراسـةمـد فتـرة االموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث ـ بشـأن
 تخصصات مختمفة .

 
 القــــرار :

 عمى النحو التالي :  ... ويرفع لمجامعة لمدة عام آخرليـ  مد فترة الدراسةالموافقة عمى 
 طب المناطؽ الحارة وصحتياماجستير    أحمد صبري محمد ػ ط/ 1
 طب وجراحة العيف ماجستير  رءوؼ عبد الحميـ السباعي سرحافػ ط/0
 طب وجراحة العيف ماجستير  أية السيد عبد الخالؽ العبساويػ ط/1
 طب وجراحة العيف ماجستير   عبير عزت شمس إبراىيـػ ط/2
 طب وجراحة العيف ماجستير   أماني مختار سعيد البناػ ط/3
 التوليد وأمراض النساء ماجستير   إسالـ عمر يسري السراجػ ط/4
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة   ي محمد رضوافأحمد فتح ػ ط/5
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  أحمد إبراىيـ عطية عمى قاسـ ػ ط/6
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة   محمد سامي عامر سعيد ػ ط/7

 طب األطفاؿ ماجستير  زينب سامي عبد الفتاح نوار ػ ط/12
 طب األطفاؿ ماجستير  مديحة عبد السالـ عبد العظيـ ػ ط/11
 طب األطفاؿ ماجستير  أحمد سعيد الشافعي كشؾ ػ ط/10
 الجراحة العامة ماجستير  أحمد محمد عبد المولي عمى ػ ط/11
 الجراحة العامة ماجستير  أحمد موسي مبروؾ عمر ػ ط/12
 الجراحة العامة ماجستير أحمد حسف عبد العزيز عبد الفتاح ػ ط/13
 الجراحة العامة ماجستير و النجا محمود ميديأحمد طاىر أب ػ ط/14
 الجراحة العامة ماجستير  محمد عمى صالح أبو سمرة ػ ط/15
 الجراحة العامة ماجستير   أحمد فوزي أحمد دويدار ػ ط/16
 الجراحة العامة ماجستير   كريـ محمد محمد الغناـ ػ ط/17
 األوعية الدمويةأمراض القمب و  ماجستير   حمداف أحمد عبد العظيـ ػ ط/02
 أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير   أميرة عبد الرزاؽ العبد ػ ط/01
 أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير  ىاني إبراىيـ حسف مطاوع ػ ط/00
 الطبي الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ ماجستير   أميرة عادؿ أحمد مبارؾ ػ ط/01
 جراحة المسالؾ البولية ماجستير  لزينيأحمد محمد عبد الحافظ ا ػ ط/02
 جراحة العظاـ ماجستير  مايكؿ جماؿ شفيؽ عازر ػ ط/03
 جراحة العظاـ ماجستير  إبراىيـ فوزي عبد الفتاح بسيوني ػ ط/04
 طب األسرة ماجستير   ىبو توفيؽ مرسي ػ ط/05
 طب األسرة ماجستير   محمد عبد اهلل محمد ػ ط/06
 األشعة التشخيصية ماجستير  اهلل خميؿمياب محمد عبد  ػ ط/07
 دبمـو األمراض الصدرية والتدرف   محمد عبد الرحمف السيد ػ ط/12
 دبمـو طب الصناعات  راجي متولي حسف بيبرس ػ ط/11
 دبمـو جراحة العظاـ  ىشاـ محمد عمى سيد أحمد ػ ط/10
 دبمـو جراحة العظاـ   محمد عبد المنعـ فيمي ػ ط/11
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 دبمـو جراحة العظاـ   نور محمد غالبعمرو أ ػ ط/12
 دبمـو الجراحة العامة   أيمف أنور عبد الوىاب ػ ط/13
 دبمـو الجراحة العامة  جالؿ أحمد عاطؼ عبد الجواد ػ ط/14

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   مصطفي محمد جالؿ ػ ط/15
 ماجستير جراحة المسالؾ  أحمد مصطفي عبد العاطي ػ ط/16
 ماجستير الطب الشرعي والسموـ  ليمي جماؿ محمد محمد أحمد ط/ ػ17
 ماجستير الطب الشرعي والسموـ  رضوي عبد الغني أبو شريؼ ػ ط/22

 الفسيولوجيا اإلكمينيكيةماجستير   أسماء معوض أحمد سابؽ ػ ط/21
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   ىالة شاكر عمي داود ػ ط/20

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  الجاويش نرميف محمد محمود ػ ط/21

  122/2/10/0202الموضوع رقم 

( درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػوراه 01لعػدد ) إيقـاف القيـدػ بشػأف الموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

  لتالي: ... ويرفع لمجامعةليـ عمى النحو ا الموافقة عمى إيقاف القيد

 الستكماؿ الدراسة   1/2/0214لمدة عاـ مف   دبمـو الجراحة العامة   إيياب عزمي عبد الحميدػػ ط/ 1
 بأثر رجعي      1/2/0214لمدة عاـ مف  دبمـو التوليد وأمراض النساء   إيماف محمد محمد الحدادػػ ط/ 0
 لظروؼ خاصة    1/12/0202لمدة عاـ مف   جيا اإلكمينيكيةالباثولو  دبموـ  نيرة شمبي محمد عوضػػ ط/ 1
 لظروؼ خاصة  1/2/0202لمدة عاـ مف    دبموـ طب األطفاؿ محمد أحمد نبيؿ محمد ميبرػػ ط/ 2
 لظروؼ خاصة  1/12/0202لمدة عاـ مف    دبموـ طب األطفاؿ إسراء صالح سيد أحمد شرشرػػ ط/ 3
 بأثر رجعي  1/12/0210لمدة عاـ مف    ير طب األسرةماجست  نياؿ سرور عبد الفضيؿػػ ط/ 4
 لظروؼ خاصة  1/12/0210لمدة عاـ مف    ماجستير طب األسرة  ىند عماد الديف السباعيػػ ط/ 5
   1/12/0210مف  يفلمدة عام   ماجستير الجراحة العامة  سعد محمد عبد النبيػػ ط/ 6

 بأثر رجعي  1/12/0214ومف           
 لظروؼ خاصة  1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير الطب الطبيعي والتأىيؿ  ة محمود ماضينيمػػ ط/ 7

 بأثر رجعي  1/12/0215لمدة عاـ مف   التوليد وأمراض النساءماجستير    ىند طمعت سالمةػػ ط/ 12
 بأثر رجعي   1/12/0215مف  يفلمدة عام  ماجستير طب األطفاؿ   سالي محمد عمر الفقيػػ ط/ 11
 لظروؼ خاصة  1/12/0202لمدة عاـ مف   دكتوراه التخدير  إسالـ محمد محمد عبد الكريـػ ط/ ػ10
 بأثر رجعي  1/2/0213مف  يفلمدة عام   ماجستير جراحة العظاـ  محمد ممدوح محمد عفيفيػػ ط/ 11
 بأثر رجعي  1/12/0217لمدة عاـ مف    ماجستير طب األطفاؿ  محمود لبيب شحاتو ىيكؿػػ ط/ 12
 لظروؼ خاصة  1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير طب وجراحة العيف  انجي مجدي عمي عبد الفتاحػػ ط/ 13
 لظروؼ خاصة 1/12/0202لمدة عاـ مف  دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ  محمد إبراىيـ عبد اهلل عبد المجيدػػ ط/ 14
 لظروؼ خاصة  1/2/0202مف  يفملمدة عا   دكتوراه الجراحة العامة  مصطفي محمود ىيكؿػػ ط/ 15
 لرعاية الطفؿ  1/12/0217مف  يفلمدة عام  دكتوراه التخدير  إيماف سعيد محمد صابر ػػ ط/ 16
 لظروؼ خاصة  1/12/0202لمدة عاـ مف    ماجستير جراحة العظاـ عبد الرحمف أميف عبد الستارػػ ط/ 17
 لظروؼ خاصة  1/12/0202لمدة عاـ مف  لجمدية والتناسميةدبمـو األمراض ا غادة خالد عبد المجيد كركورػػ ط/ 02
 لظروؼ خاصة  1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير طب وجراحة العيف  ميا عبد اهلل محمد عبد الواحدػػ ط/ 01

  123/2/10/0202الموضوع رقم 
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( درجة ماجستير تخصصات 12دد )لع إلغاء القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 .مختمفة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع لمجامعةليـ عمى النحو التالي : عمى إلغاءالموافقة 
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف   ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمود فتح اهلل السيد أبو عيسيػػػ ط/ 1
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف   العامةماجستير أمراض الباطنة   أحمد كمال حسانين منصورػػػ ط/ 0
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية   سيف الدين عمى أحمدػػػ ط/ 1
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية   أنجي خميس بخيتػػػ ط/ 2
 تقدـ لدخوؿ االمتحافلـ ت   يةدبمـو الباثولوجيا اإلكمينيك   شيماء محمد كاملػػػ ط/ 3
 لظروؼ خاصة     دكتوراه التخدير والعناية المركزة طارق عزت عبد الفتاح عبد الجميلػػػ ط/ 4
 لتجاوز المدة القانونية  ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع  أحمد نجيب السيد عبد الحافظػػػ ط/ 5
 لتجاوز المدة القانونية  العامة وطب المجتمعماجستير الصحة    محمد جمال الصادق البناػػػ ط/ 6
 لتجاوز المدة القانونية  ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع  محمد فتحي سعد محمد حجاجػػػ ط/ 7

 لتجاوز المدة القانونية  دبمـو الصحة العامة وطب المجتمع  إسالم عالء عفيفي أحمدػػػ ط/ 12
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف    ماجستير طب األطفاؿ  ةوالء إبراىيم عبد الستار نزىػػػ ط/ 11
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبموـ طب األسرة  فاطمة يوسف محمد أحمدػػػ ط/ 10
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبموـ طب األسرة   رامي محمد فؤاد السيدػػػ ط/ 11
 لدخوؿ االمتحافلـ تتقدـ     دبموـ طب األسرة  خيرية عوض محمد محمدػػػ ط/ 12
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبموـ طب األسرة  شيماء محمود سعد الطوابػػػ ط/ 13
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ   عفاف حامد محمد مرادػػػ ط/ 14
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبمـو الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ   حسين رضا عزت غاويػػػ ط/ 15
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبمـو الجراحة العامة  أحمد يونس محمد عبد الرازقػػػ ط/ 16
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبمـو الجراحة العامة  أحمد محمد مصطفي محمدػػػ ط/ 17
 االمتحاف لـ يتقدـ لدخوؿ    دبمـو الجراحة العامة  أحمد عوض السيد محمدػػػ ط/ 02
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبمـو الجراحة العامة   محمد سعد عمى عمارةػػػ ط/ 01
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    ماجستير جراحة العظاـ   محمد حسين رشديػػػ ط/ 00
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    ماجستير جراحة العظاـ  أحمد السيد عبد المعطيػػػ ط/ 01
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبموـ جراحة العظاـ  صابر مرسي أحمدىاني ػػػ ط/ 02
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف   ماجستير طب وجراحة العيف  أحمد محمد عبد اهلل عمىػػػ ط/ 03
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبموـ طب وجراحة العيف   مانيال فايز زكي بشارةػػػ ط/ 04
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبموـ طب وجراحة العيف  الفتاح أمنية صالح الدين عبدػػػ ط/ 05
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف    دبموـ طب وجراحة العيف  عمى محمد أحمد عبد العميمػػػ ط/ 06
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف   ماجستير التوليد وأمراض النساء  خالد حسن محمد الصادقػػػ ط/ 07
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف   ماجستير التوليد وأمراض النساء  ظىناء نوح مصطفي حافػػػ ط/ 12
 لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف   ماجستير التوليد وأمراض النساء  مصطفي محمد محمد الياميػػػ ط/ 11
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف   ماجستير التوليد وأمراض النساء  سالي أمين محمد عمرانػػػ ط/ 10
 تقدـ لدخوؿ االمتحافتلـ    ماجستير التوليد وأمراض النساء   حمد أحمدبيية زكريا مػػػ ط/ 11
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف   دبمـو التوليد وأمراض النساء  شيماء محمد سعد الدينػػػ ط/ 12



 21/20/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الرابعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

19 

 
 

  124/2/10/0202الموضوع رقم 

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

 : ـرارـالقــ

   ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة تعديل لجنة اصشرافالموافقة عمى 
 طب األطفالماجستير  عفاف حسن سيد أحمد الربع ـ ط/2

 ره لمخارج()سف بالكمية . طب األطفاؿبقسـ  مدرس باسم عبد الفتاح عمى الجزارد/ برفع اسم : 
ضافة  . بالكمية طب األطفاؿبقسـ  أستاذ   فييمة محمد حساند/ أ. وا 

 ماجستير طب األطفال  ةعمياء عرفو كامل حميد ـ ط/0
 . طب األطفاؿ بالكميةبقسـ مدرس   د/ أحمد شوقي أبو ىولو بإضافة

 ماجستير طب األطفال إيمان محمد سميمان نصير ـ ط/1
 طب األطفاؿ بالكمية .بقسـ مدرس   لود/ أحمد شوقي أبو ىو  بإضافة

 ماجستير طب األطفال  ميا فوزي فتحي الحنفي ـ ط/2
 )سفره لمخارج( طب األطفاؿ بالكمية .بقسـ مدرس  برفع اسم : د/ باسم عبد الفتاح عمى الجزار

 ماجستير طب األطفال شيماء عمى عبد الرحيم جويمي ـ ط/3
 )سفره لمخارج( طب األطفاؿ بالكمية .بقسـ مدرس  جزاربرفع اسم : د/ باسم عبد الفتاح عمى ال

 ماجستير طب األطفال وفاء عبد العزيز العدروسي ـ ط/4
 طب األطفاؿ بالكمية .بقسـ أستاذ مساعد    د/ محمد سعيد المكاوي بإضافة

 دكتوراه طب األطفال ياسمين أحمد حسن صادق ـ ط/5
 بالكمية . الباثولوجيا اإلكمينيكيةسـ بقأستاذ مساعد    إيمان عمى أحمديد/  بإضافة

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  عبد السميع عثمان حسن ـ ط/6
 الباطنة العامة بالكمية .بقسـ مدرس    كل من : د/ أحمد عز العرب برفع اسم

 )سفرىـ لمخارج(  بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية . مدرس  ـــ د/ محمد جمال اليمباوي 
ض  الباطنة العامة بالكمية .بقسـ أستاذ مساعد  كل من : د/ عبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل افةوا 

 بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية . مدرس   ـــ د/حنان مسعد بدير  
 ماجستير أمراض الجمدية والتناسمية  إيمان عصام محمد عبده ـ ط/7
 األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية . بقسـمدرس     د/ وفاء أحمد شحاتو بإضافة

 دكتوراه األمراض الصدرية والتدرن رحاب عبد الفتاح سعد سعد ـ ط/22
 )لوفاتو( بالكمية . أستاذ ورئيس قسـ األمراض الصدرية   رمضان محمد بكرد/ أ.برفع اسم: 
ضافة:   بالكمية . مدرس بقسـ األمراض الصدرية   أسرار ىالل محروسد/     وا 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سالي عاطف أحمد رأفت ـ ط/22
 )لظروؼ خاصة( األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية .بقسـ مدرس    برفع اسم : د/ ىبو اهلل سعد الدين

 ماجستير الطب الشرعي والسموم ليمي جمال محمد محمد أحمد ـ ط/20
 )لوفاتو( قسـ الطب الشرعي والسمـو .أستاذ ب   برفع اسم: أ.د/ سامي مصطفي بدوي
ضافة:   أ.د/ نيرة فيمي جرجس  أستاذ بقسـ الطب الشرعي والسموـ.   وا 

 
 

  127/2/10/0202الموضوع رقم 

 كؿ مف :ل نقل القيدالموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
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 مف طب المنوفية إلى طب الزقازيؽ   جراحة العامة ماجستير ال  ػػػ ط/ إسالـ فايز طمبة السيد1 
  بنيامف طب المنوفية إلى طب  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   ػػػ ط/ إيريني ىاني عيسي0 

 القــــرار :

 .... ويرفع لمجامعة الموافقة
  128/2/10/0202الموضوع رقم 

( رسػالة 0لعػدد )تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة إعـادة الموافقة عمـى  بشػأف ػمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 تخصصات مختمفة .ماجستير 
 القــــرار :

 ويرفع لمجامعة..  ليـ عمى النحو التاليلمجنة ا الموافقة عمى إعادة تشكيل
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ أحمد كامل عبد العزيز عويضو2

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الباطنة العامة  اذ ورئيس قسـأست   د اهلل عبد العزيز بينسيعبػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست    أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبمعيد الكبد القومي الباطنة العامة  اذ بقسـأست  جماؿ أحمد عبد الخالؽ بدرهػ أ.د/ 

 ماجستير الباثولوجيا اصكمينيكية   ط/ أحمد إليامي عبد المنعم ـ0
  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  اذ قسـأست   ميا عبد الرافع البسيوني ػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأست   عطية التونسيإيماف ػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأست    ألفت محمد ىنديػ أ.د/ 

  129/2/10/0202الموضوع رقم 

( رسػػالة  21لعػػدد ) تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةشر بالمجمة .. وذلك بعد قبول النليـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيل
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد محمود أحمد بنداريـ ط/ 2

  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباطنة العام قسـباذ أست   محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست    أحمد محمد زىرافػ أ.د/ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  راض الباطنة والكميمساعد أماذ أست    ىناء إبراىيـ عقدهد/   ػ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ أحمد رياض العشماوي0
  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػة الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   مصطفي جاب اهلل النجارػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست  عالء الديف عبد السالـ داوودػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست    محمد أحمد شعبافػ أ.د/ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست   إيماف يوسؼ مرسيػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ محمد عمى نصر إبراىيم1

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست    محمد أحمد شعبافػ أ.د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػة الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   محمد عبد الرؤوؼ قرنيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست  عالء الديف عبد السالـ داوودػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست   لؤى مبروؾ األحوؿػ أ.د/ 

 األوؿ و الثاني صوت واحد( )عمي أف يكوف
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ وليد عبد السالم حميد الروييبي2

  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة  اذ بقسـأست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  مراض الباطنة والكمياذ أأست   مجدي محمد الشرقاويػ أ.د/ 

 دكتوراه طب األطفال  ـ ط/ أماني أحمد البسيوني البنا3
  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   حامد محمد الشرقاويػ أ.د/ 

 دكتوراه طب األطفال  ـ ط/ سناء منصور محمد محمد4
  لمجنة :ا

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست  عبد الحميد صالح اليمشريػ أ.د/ 

 دكتوراه طب األطفال   ـ ط/ ىبو بدير غازي أبو العطا5
  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب ا اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   حامد محمد الشرقاويػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ أحمد سعيد محمود ىويدي6

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ مساعد بقسـأست   سامح عبد اهلل عمى النبيػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأست   نجواف يسري صالحػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأست    طابأحمد أنور خػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراألزىػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   عمى عبد المطيؼ عافيةػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 
 
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ رنا خيري رشاد أحمد7

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ مساعد بقسـأست  وفاء مصطفي محمد أبوالفتوحػ   د/ 



 21/20/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الرابعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
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 ػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   سيير سيد أبو العالػ أ.د/ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   أشرؼ عبد المنعـ الشرقاويػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ محمود لبيب شحاتو ىيكل22

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأست    أحمد أنور خطابأ.د/  ػ

 منوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأست   أليؼ عبد الحكيـ عالـػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   سالي محمد عمر الفقيـ ط/ 22

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأست   اويمحمود أحمد الحػ   د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   محمد رمضاف الشنشوريػ أ.د/ 

 ني صوت واحد()عمي أف يكوف األوؿ و الثا
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ أحمد سعيد الشافعي كشك20

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأست   نجواف يسري صالحػ   د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأست    عال جالؿ بحيريػ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ راما محمد المشالوي21

   المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأست   أليؼ عبد الحكيـ عالـػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ أماني مجدي محمد محمد22

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب  اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأست   أليؼ عبد الحكيـ عالـػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  العيسوي ـ ط/ منى محمد أحمد23

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  بقسـاذ أست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القوم اذ بقسـأست   أليؼ عبد الحكيـ عالـػ أ.د/ 

 
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ سنية إبراىيم منصور24

   المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    فيمية محمد حسافػ أ.د/ 



 21/20/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الرابعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأست   ـأليؼ عبد الحكيـ عالػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ أميرة محمد عبد اهلل الطراوي25

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طب األطفػػػػػػ اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأست   أليؼ عبد الحكيـ عالـػ أ.د/ 
 دكتوراه الباثولوجيا اصكمينيكية  ـ ط/ ايزيس سامي المرسي بديره26

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأست   إيماف عطية التونسيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   خالد عبد المؤمف خميفةػ أ.د/ 
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأست   مناؿ فوزي جبر غزالفػ أ.د/ 
 ماجستير الباثولوجيا اصكمينيكية  ـ ط/ سمية مصطفي محمود الحفناوي27

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب  اذ بقسـأست   جيياف كماؿ السعيدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاموجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب الباثول اذ بقسـأست   محمد عبد الرحيـ سميمافػ أ.د/ 
 ػػػػػػػاعيف طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  اذ بقسـأست    محمد عطية سعدػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   ـ ط/ والء وجيو أحمد فايد02

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأست    محمد أحمد باشاػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  يس قسـاذ ورئأست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاماألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأست   عبير عبد الحكـ ىديبػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   ـ ط/ نانسي محمد فايز02

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأست   إيماف عبد الفتاح سميطػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمديػػػة والتناسمية اذ بقسـأست    محمد أحمد باشاػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاماألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأست  شيريف حسني أحمد عبد الرحمفػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مود محمدـ ط/ إسالم سعيد مح00

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاماألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػة والتناسمية بكمية الطب األمراض الجمديػػ اذ ورئيس قسـأست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاماألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست   عصاـ محمد السيد عقؿػ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  ـ ط/ أحمد مجدي صالح الدين البيو01

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأست   عالء عبد العظيـ السيسيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست  سميماف عبد الرحمف الشخصػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػ ةعجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأست   عماد الديف عبد الحافظػ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   ـ ط/ سعد محمد عبد النبي02



 21/20/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الرابعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

24 

 
 

   المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػ ةعجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأست    تامر عمى سمطافػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست   ىشاـ شفيؽ أبو جريدةػ   د/ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الجراحة العامػ اذ بقسـأست    صابر محمد وىيبػ أ.د/ 
 دكتوراه طب وجراحة العين   ـ ط/ خالد لطفي متولي03

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   مصطفي كماؿ نصارػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب وجراحة العيػػػػػف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست   فريد محمد وجدي فريدػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ بقسـأست  افعبد الرحمف السباعي سرحػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ بقسـأست   أشرؼ عبد الحميد الشايبػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العين  ـ ط/ أميرة كمال عبد المطمب الكرنيب04

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام طب وجراحة العيػػػػػف بكمية الطب اذ مساعد بقسـأست   محمد سامي عبد العزيزػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب وجراحة العيػػػػػف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست    عادؿ جالؿ زكيػ د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامػػػػػف بكمية الطب طب وجراحة العي اذ مساعد بقسـأست   محمد ناجي المحمدي سعدػ د/ 
 ماجستير جراحة العظام  ـ ط/ محمد ممدوح محمد عفيفي05

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػاـ بكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   محمود محمد ىدىودػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست   سامح محمد مرعيػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأست   تار عيدطاىر عبد السػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ مساعد بقسـأست عبد السميع محمد عبد السميع حالوةػ   د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير التشريح وعمم األجنة  ـ ط/ ىدير عبد المحسن أمين النجار06

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  سـاذ بقأست  فاطمة النبوية عبد اليادي الصفتيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاملطب التشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية ا اذ بقسـأست    عبير السيد الميييػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأست   نيفيف محمد الشريؼػ أ.د/ 
 وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسي ةعجامالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأست   البدري محمد أحمدمحمد ػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ت الطبيةالطفيمياماجستير   ىبو صبري مكاوي شعبانـ ط/ 07

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بكمية الطب  اذ بقسـأست  أميمة كامؿ عبد السالـ الشافعيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بكمية الطب  اذ بقسـأست   ألسودبياء الديف وديع اػ أ.د/  
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ مساعد بقسـأست    سموي فؤاد عشيبةػ   د/  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراألزىػػػػػ ةعجامالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بكمية الطب  اذ بقسـأست  خيري عبد الحميد محمد حسفػ أ.د/  

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ـ ط/ ىند طمعت عبد العزيز سالمة12
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    المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفي ةعجامالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست   محمد عبد الغني عمارةػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأست   نبيو إبراىيـ الخوليػ   د/ 
 ػػػػػػػةػػػػنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم ةعجامالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  قسـورئيس اذ أست    سامي قنديؿمحمد ػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألزى ةعجامالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأست   مازف عبد الرؤوؼ الزىريػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد محمد أمد ىجرسط/ ـ 12

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأست    أحمد أشرؼ رضاػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأست    أحمد محمد عمارةػ أ.د/ 
 ػػػػػرةالقمػب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستشاري أمراض    أشرؼ أحمد عبد المجيدػ أ.د/ 
 دكتوراه الباثولوجيا  نيمة مصطفي فيمي محمد بدرـ ط/ 10

    المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأست   نانسي يوسؼ أسعدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأست    رحاب منير سمكةػ أ.د/ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب البا اذ بقسـأست   أسامة محمد حممي لبيبػ أ.د/ 
 التخاطبدكتوراه   ناصر لبيب محمد النقيبـ ط/ 11

    المجنة :
 عيف شمسبكمية طب  األنؼ واألذف والحنجرة بقسـخاطب أمراض التاذ أست   محمد عمي سعد بركةػ أ.د/ 

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةطب البكمية  األنؼ واألذف والحنجرة بقسـمساعد اذ أست   أيمف عمي عبد الفتاحد/   ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة المنوفيػػػػػػػطب البكمية  األنؼ واألذف والحنجرة اذ بقسـأست   أحمد عبد المنعـ رجبد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽبكمية طب  األنؼ واألذف والحنجرة بقسـأمراض التخاطب اذ أست   أمؿ سعيد عبد الحميـد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 الباثولوجيا ماجستير  نورىان صفوت عبد الرازق قاسمـ ط/ 12

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأست   ىياـ عبد السميع عيادػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ اذأست  تغريد عبد السميع عبد العزيزػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    أسماء جابر عبدهػ أ.د/ 
 جراحة المسالك البولية ماجستير   محمد عادل أبو زيدـ ط/ 13

    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بوليةجراحة المسالؾ ال بقسـمتفرغ اذ أست   عبد العميـ محمد الدرعيػ أ.د/ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  جراحة المسػػػػػػػػػػػػػػػالؾ البولية اذ بقسـأست  محمود أنيس محمد الشحات بازيدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـورئيس اذ أست   افسمطاف محمد سمطػ أ.د/ 

 
 

 دكتوراه طب وجراحة العين  حسن محمد سعيد حسن سرورـ ط/ 14
    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست  عبد الرحمف السباعي سرحافػ أ.د/ 
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اذ بقسـأست    حاتـ محمد مرعيػ أ.د/ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اذ بقسـأست   يحيي محمود صالح الديفػ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية عاصم عبد اهلل عبد العميم حميدهـ ط/ 15
    ة :المجن
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  أمراض القمب واألوعية الدموية اذ بقسـأست   عبد اهلل مصطفي كماؿػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومي أمراض القمب واألوعية الدموية اذ بقسـأست    محمد أسامو طوػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  أمراض القمب واألوعية الدموية اذ بقسـأست    مارةأحمد محمد عػ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  أحمد حمدي عبد العظيم السيدـ ط/ 16

    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   محمود محمد ىدىودػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست   عادؿ إبراىيـ الصعيديد/    ػ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست  محمود إبراىيـ مصطفي سيد قنديؿد/    ػ

 ماجستير جراحة العظام  محمد سامي عمي سيد أحمدـ ط/ 17
    المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اذ بقسـأست    السيد مرسي زكي.د/ ػ أ
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   أحمد فؤاد شمس الديفػ أ.د/ 

 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب بكمية ال جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست   بياء مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوعد/    ػ
 دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية   أميرة الشحات مصطفيـ ط/ 22

    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأست    عزة جابر عنتر .د/ ػ أ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأست    عادؿ عمي إبراىيـػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   إسراء أحمد شاىينـ ط/ 22

    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  قسـورئيس اذ أست    الء حسف مرعيعػ أ.د/ 
 ابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػة والتناسميػػػػػػة  اذ بقسـأست   أسامة حسيف القاضيػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  آيو أحمد محمد عبد المنعمـ ط/ 20

    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  قسـرئيس و اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػة والتناسميػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/   ػ 
 التشخيصية دكتوراه األشعة   ىديل عبد السالم محمدـ ط/ 21

    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   محمد صالح الديف الزواويػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األشعة التشخيصيػػػػػ اذ بقسـأست   محمد عبد العزيز معاليػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست  محمد أحمد يوسؼ إسماعيؿػ أ.د/ 

  112/2/10/0202الموضوع رقم 
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( طالػػب وطالبػػة  12لعػػدد ) تســجيل موضــوع الرســالةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير 
 دكتوراه جراحة القمب والصدر     محمد حمدي أبو سريع ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
النتائج المبكرة ومتوسطة المدي في عالج مرضي ضيؽ الجذع الشرياني التاجي األيسر بواسطة جراحة توصيؿ الشراييف التاجية 

 والقسطرة التدخمية
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ بأست    أحمد لبيب دخافػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػ ةعجامجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   رفيؽ فكري سميمافػ   د/ 

 أمراض القمب واألوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قسـاذ بأست    باسـ ظريؼ فؤادػ أ.د/ 

 لمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا ةعجامجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـمدرس ب   محمد فوزي الطويؿػ   د/ 

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة     أحمد مصطفي رشدي ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

عوف لعممية التخدير الواعي باستخداـ عقار بروبوفوؿ ػػػ ديكسمتوميديف أو عقار بروبوفوؿ ػػػ ريميفنتانيؿ في المرضي الذيف يخض
 ترقيع طبمة األذف دراسة عشوائية مزدوجة التعمية

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتخديػػر والعناية المركزة بكمية الطب  قسـاذ بأست   حاتـ أميف عطا اهللػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتخدير والعناية المركزة بكمية الطب  قسـاذ بستأ   عز الديف صالح إبراىيـػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتخدير والعناية المركزة بكمية الطب  قسـمدرس ب   صبري إبراىيـ عبد اهللػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحة القمب والصدر بكمية الطب  قسـمدرس ب   محمد فوزي الطويؿػ   د/ 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   إيياب عبد المنعم عبد الخالق الصعيدي ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

المؤشرات االكمينيكية والمعممية والتداخمية عمي ظاىرة إنحسار التروية وعدـ التدفؽ عقب القسطرة  التداخمية األولية لمرضي 
 إحتشاء عضمة القمب الحاد

 المشرفون : 
 المنوفيػػة ةػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأست    أحمد أشرؼ رضاػ أ.د/ 

 المنوفيػػة ةعػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعدبأست   أحمد مختار القرشػ   د/ 

 المنوفيػػة ةعػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعدبأست    مراد بشاي ميناػ   د/ 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية    ىشام رفعت محمد جاب اهلل ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

مقارنة التحويرات العكسية في التشكيالت المضرة التي تحدث في مرضي ضعؼ عضمة القمب بنوعية اإلقفاري وغير اإلقفاري 
 تحت العالج بعقار الساكيوبيتريؿ / فالسارتاف باستخداـ خاصية التقفي البقعي

 
 المشرفون : 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأست  أحمد محمد عبد العزيز عمارة ػ أ.د/

 المنوفيػػة ةعػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعدبأست   نيفيف إبراىيـ ساميػ   د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس ب   يبىند محمد عبده الدػ   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العين     وسام صفوت السيد ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 صحاءتقييـ كثافة األوعية الدموية بمقولة العيف في مرضي المياه الزرقاء ومرضي ضغط العيف المرتفع واأل
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأست   مصطفي كماؿ نصارػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػف بكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست   أسماء محمد أحمد إبراىيـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمد سامي عبد العزيزػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   محمد عبد الحميم رشدي أحمد محمد ط/ـــ 4
 :  لرسالةا موضوع

 دراسة تأثير الزنؾ والنحاس والحديد والسيمينيـو في السيطرة عمي مرض الصرع في األطفاؿ
 المشرفون : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست    أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـاذ بأست   ميا عبد الرافع البسيونيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـزميؿ ب   محمد شكري الحاروفػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال     محمد زكريا السعيد محمد ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

شبع األكسجيف في الدـ لدي الخدج المحجوزيف في مقارنة بيف التدليؾ ووضعية االنبطاح عمي معدؿ ضربات القمب ومستوي ت
 وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة

 المشرفون : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاستشاري مساعد  ب   حناف مصطفي السيدػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب   زينب صبري أبو زنةػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   سمر عبد الحميد المغاوري الجعيدي ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 يميا الكبري ( في األطفؿ المصابيف بالثالسIGF -1 )1تقييـ الحالة التغذوية ودور عامؿ النمو الشبية باألنسوليف ػػػػػػػ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    محمود أحمد الحاويػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   ىبو محمد صبحي الزفزاؼػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومي  قسـمدرس ب   حناف مسعد إسماعيؿ بديرػ د/ 

 ماجستير طب األطفال    فناوي طو الحفناويعمرو الح ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 واعتالؿ الكمي السكري في األطفاؿ الذيف يعانوف مف مرض السكري مف النوع األوؿ 1ػػػػػػ1عالقة الجيف والبروتيف لمكتينيز 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحػ د/ 

 ػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب    زينب صبري أبو زنةػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػجامالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب    نيي ربيع بيوميػ د/ 

 ماجستير طب األطفال     وفاء إسماعيل حمدان ط/ـــ 22
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 :  الرسالة موضوع
 في األطفاؿ المصرييف المصابيف بالسمنة 1-1لجيف والبروتيف لمكيتينيز دراسة ا

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب   ابو ىولوأحمد شوقي ػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب    نيي ربيع بيوميػ د/ 

 ماجستير طب األطفال    كامل محمد محمد جمعة ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 الفحص اإلكمينيكي والمتابعة لألطفاؿ المصابيف بمرض السكري في سف المدارس
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بتأس   سيير سيد أبو العالػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجام طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب قسـاذ بأست    ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 

 ػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب   زينب صبري أبو زنةػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    سمر السيد توفيق المستكاوي ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة بيف نسبة النيفريف والزالؿ البولي كعالمات حيوية في اعتالؿ الكمية لدي األطفاؿ المصابيف بفقر الدـ المنجمي
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػ قسـاذ مساعد بأست    محمود أحمد الحاويػ د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب    زينب صبري أبو زنةػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومي  قسـمدرس ب   نوراف طمعت أبو الخيرػ د/ 

 ماجستير طب األطفال     محمد عبده السعيد ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

 ألطفاؿ الذيف يعانوف مف السمنة في سف المدرسةتقييـ متالزمة التمثيؿ الغذائي في ا
 المشرفون :

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست    ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست   بو العالسيير سيد أػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   زينب صبري أبو زنةػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    بشري يوسف محمد أحمد ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 يف بالصفراء الغير مباشرةالتغذية الوريدية االضافية كطريقة عالجية لزيادة البيميروبيف بالدـ في األطفاؿ حديثي الوالدة المصاب
 المشرفون :

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـبزميؿ   حناف مصطفي محمد السيدػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامجطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب   أحمد شوقي أبو ىولةػ   د/ 

 
 ماجستير جراحة العظام    محمد يوسف عمي عجاج ط/ـــ 23

 :  الرسالة موضوع
 أ مقابؿ إطالؽ اإلصبع الزناد 1النتائج بعد استئصاؿ البكرة 
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 المشرفون :
   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب جراحة  قسـاذ بأست    السيد مرسي ذكيػ أ.د/ 

   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوف ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   سامح محمد مرعيػ   د/ 

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس ب   رشا يسري كامؿ صالحػ   د/ 

 اجستير جراحة العظام م   شريف محمد عبد اهلل أحمد ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بيف عالج كسور أسفؿ الظنبوب مع وبدوف تثبيت كسور الشظية فوؽ مستوي المرتبط الظنبوبي ػػػػػػػػػ الشظوي
 المشرفون :

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية قسـاذ بأست   ىشاـ محمد الموافيػ أ.د/ 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأست   بياء زكريا محمد حسفػ أ.د/ 

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس ب   أحمد عبد المنعـ دويدارػ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام     اميل نشأت جورج ط/ـــ 25
 :  الرسالة ضوعمو 

 تأثير مؤشر كتمة الجسـ عمي التحسف الوظيفي بعد تركيب مفصؿ ركبة صناعي كامؿ
 المشرفون :

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست    أيمف محمد عبيدػ أ.د/ 

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العظػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    عمرو عيد درويشػ   د/ 

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية ال قسـمدرس ب  اسماعيؿ توفيؽ عبد العزيزػ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النسا    داليا محمد عبد الواحد الخولي ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

 ة المبكرةالمشيمي والقياس الحيوي لعنؽ الرحـ في الوالد 1الدور التنبؤي لقياس ألفا ميكروجموبميف 
 المشرفون :

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسا بكمية الطب  بقسـاذ أست    محمد عادؿ السيدػ أ.د/ 

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػعجامالتوليد وأمراض النسا بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أست   عالء مسعود عبد الجيدػ   د/ 

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النسا بكمية الطب  بقسـ مدرس    ماىي نبيؿ عجيزػ   د/ 

   المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماالكمينيكية بكمية الطب الباثولوجيا  بقسـ مدرس    سارة محمود الديبػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    زينب لطفي عبد النبي األقرع ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

 واسطة التصوير الضوئي المقطعي لألوعية الدمويةتصنيؼ األوعية الدموية المتكونة في اعتالؿ الشبكية السكري التكاثري ب
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست   ىدي محمد كامؿ السبكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب طب و  قسـاذ مساعد بأست   أسماء محمد أحمد إبراىيـػ   د/ 

 
 
 

 ماجستير الجراحة العامة    سمير محمود محمود السجيني ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع
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عادة  الحيوية المقترحة لتمؾ تقييـ الوجو والمنطقة المحيطة بالعيف في مختمؼ الفئات العمرية لإلناث المصريات وطرؽ التجديد وا 
 المنطقة 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة التجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والحروؽ بكمية الطب  بقسـاذ أست    داليا مفرح السقاػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جراحة العامػػػػػػػال بقسـاذ مساعد أست   ىادي صالح أبو عاشورػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحة التجميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والحروؽ بكمية الطب  بقسـمدرس    محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية     ور جمالمروة أبو الن ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 : دراسة عف سمسمة حاالت 17األمراض الجمدية المتعمقة بفيروس كوفيد 
 المشرفون : 

 فيػػػػػػػػةالمنو  ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  بقسـاذ أست    عزة جابر عنترػ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     يمني محمد شموف ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 في التشخيص المبكر لسرطاف الرئة  1دور أنكسيف أ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  بقسـاذ أست   إبراىيـ إبراىيـ المحالويػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  بقسـاذ أست    رنا حممي اليمباويػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالطب الكيمياء الحيوية بكمية  بقسـاذ مساعد أست  نسريف جماؿ الديف اليمباويػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  بقسـمدرس    أسرار ىالؿ محروسػ   د/ 

 تير السمعيات ماجس  بسمة محسوب النبي عبد المحسن ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 دراسة عمي العالقة بيف وظائؼ الكمي والوظيفة المعرفية 
 المشرفون : 

 المنوفيػة ةعػجام سمعيات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطباذمساعد أست   أحمد محمود زيف العابديفػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجام حنجرة بكمية الطبسمعيات بقسـ األنؼ واألذف والمدرس    أسماء صالح معطيػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػجام بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطبمدرس     نيا جماؿ دويدارػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجام حنجرة بكمية الطبتخاطب بقسـ األنؼ واألذف والمدرس     حناف الشوربجيػ د/ 

 ماجستير السمعيات     نياد يسري دياب ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ وظيفة غبار األذف في فقداف السمع الحسي العصبي المفاجئ
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجام بكمية الطب أستاذ ورئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرة   عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجام سمعيات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطباذمساعد أست   أحمد محمود زيف العابديفػ   د/ 

 منوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال ةعػجام سمعيات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطبمدرس    أسماء صالح معطيػ   د/ 

 
 

 ماجستير طب المناطق الحارة   أسماء زغمول عبد الممك ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع
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 تأثير أمراض الكبد المختمفة أثناء الحمؿ عمي صحة األـ والجنيف في محافظة المنوفية
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجام بكمية الطب ػػػؽ الحػارةأستاذ بقسـ طب المناطػػػػػػػػػػػػ   حساـ إبراىيـ محمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجام بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ طب المناطؽ الحػارة   مؤمنة سعيد الحاموليػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجام بكمية الطب مدرس بقسـ طب المناطػػػػػػػػػػؽ الحػارة   يد أحمد طعيمةأحمد أبو ز ػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجام بكمية الطب مدرس بقسـ أمراض النساء والتوليد   محمد السباعي عنترػ   د/ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية    ايياب حسن محمد عبد اليادي ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

كمؤشر حيوي في حاالت متالزمة الشرياف التاجي الحادة ومرض الشرياف  277دراسة استخداـ الحمض النووي الريبوزي الصغير 
 التاجي المستقر

 لمشرفون : ا
 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأست  محمود عمي محمود سميمافػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس ب   فاطمة الزىراء عبد المنعـػ   د/ 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   دينا صبري عبد الفتاحػ أ.د/ 

 وية ماجستير أمراض القمب واألوعية الدم    ىاني إبراىيم مطاوع ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 ومرضي الكبد الدىني غير الكحولي  IIIفي التخطيط  Tالعالقة بيف انقالب الموجة 
 المشرفون : 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأست   عبد اهلل مصطفي كماؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػة ةعجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   بد الخالؽمحمد يحيي عػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـزميؿ ب   وساـ الديف حداد الشافعيػ   د/ 

 تير الطب الشرعي والسموم اصكمينيكية ماجس   ىبو عبد الفتاح إمام عالم ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

دراسة مستقبمية لحاالت التسمـ الحاد بمضادات الكوليف استيريز التي تـ دخوليا الي مركز السموـ بجامعة المنوفية مع التركيز 
 عمي دور الدالالت البيوكيميائية في التنبؤ بمصير الحاالت 

 المشرفون : 
 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـاذ بأست   ليادي حمادسامي عبد اػ أ.د/ 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػجامالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية بكمية الطب اذ مساعد أست   فيروز إبراىيـ نور الديفػ   د/ 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػجامالشرعي والسمـو اإلكمينيكية بكمية الطب  الطبمدرس بقسـ    ريياـ حسف الفرعونيػ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام     محمود محمد طو حموة ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 استخداـ مفصؿ الفخذ الكامؿ ثنائي التمفصؿ في عالج فشؿ تثبيت كسور أعمي عظمة الفخذ
 المشرفون : 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـباذ أست    السيد مرسي زكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماـ بكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست   سامح محمد مرعيػ   د/ 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس ب  إسماعيؿ توفيؽ عبد العزيزػ   د/ 

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس ب    أحمد عمي عبيدػ   د/ 
 ماجستير طب  وجراحة العين    ىند عبد البديع عمي عبد اهلل ط/ـــ 12



 21/20/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الرابعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

33 

 
 

 :  الرسالة موضوع
 في مرضى جفاؼ العيفتقييـ مستوى فيتاميف د 

 المشرفون : 
 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجاموجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  طب قسـاذ مساعد بأست    عادؿ جالؿ زكيػ   د/ 

 المنوفيػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاموجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  طب قسـمدرس ب    أحمد شبؿ فايدػ   د/ 

  111/2/10/0202الموضوع رقم 

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

 
 التقدير التخصص الدرجة ـــــــــــماالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التشريح دكتوراه رشا رجب عبده سميمو ط/  1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التشريح دكتوراه مروة عبد الرسوؿ عمر ط/ 0
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ دكتوراه محمود أحمد محمد عبد العاطي ط/ 1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ دكتوراه ممي جرجسمينا جماؿ ح ط/ 2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض العصبية والطب النفسي دكتوراه ىند رضا السيد عمارة ط/ 3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض العصبية والطب النفسي دكتوراه محمد السعيد رضواف الشيف ط/ 4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية هدكتورا عال حمدي أحمد الشافعي ط/ 5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه محمد أحمد عزت محمد عنايت ط/ 6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة القمب والصدر دكتوراه رشا السباعي محمد سميماف ط/ 7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قمب واألوعية الدمويةأمراض ال دكتوراه عمرو محمد أماـ محمد عمرو ط/ 12
 جيد// أمراض الباطنة العامة  ماجستير ىبو اهلل عبد العزيز الشامي ط/ 11
 جيد// أمراض الباطنة العامة  ماجستير غادة حسف السيد العتابي ط/ 10
 جيد// أمراض الباطنة العامة  ماجستير سمر عادؿ شعباف شحاتو ط/ 11
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة  ماجستير إبراىيـ محمدمحمد عمى  ط/ 12
 جيد// أمراض الباطنة العامة  ماجستير محمد البدري محمد العبد ط/ 13
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة  ماجستير عبد المحسف إبراىيـ مرعي ط/ 14
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير عمي عمى محمد سميـ ط/ 15
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير د أحمد عطيةعبد اهلل السي ط/ 16
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ىدي عمى العباسي ط/ 17
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير داليا صابر سعد عبد الحميد ط/ 02
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير محمد صالح السيد شمبي ط/ 01
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير عمياء أشرؼ عمى شرؼ الديف ط/ 00
 جيد// الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير سحر مجاىد محمود شمبي ط/ 01
 جيد// الجراحة العامة  ماجستير محمود عبد الجيد رجب بدوي ط/ 02
 جيد// الجراحة العامة  ماجستير محمد سيد أحمد عبد اهلل ط/ 03
 جيد// جراحة العظاـ  ماجستير أنس منصور عبد الفتح ناصر ط/ 04
 امتياز األمراض الصدرية والتدرف  ماجستير أحمد محمد الشامي ط/ 05
 جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير أماني أحمد محمد إسماعيؿ ط/ 06
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 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير سمر محمد حممي راشد ط/ 07
 جيد جدا والتناسمية  األمراض الجمدية ماجستير  نيرة محمد عبد العزيز قاسـ ط/ 12
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير شيماء عبد العميـ أحمد نصار ط/ 11
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير ىديؿ عمر عبد المنعـ البنياوي ط/ 10
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير إسراء محمد عزت الجندي ط/ 11
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير والء محمد حسف البرني ط/ 12
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير محمد فوزي إسماعيؿ سعد ط/ 13
 //جيد األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير ياسميف صالح عبد الرسوؿ ط/ 14
 جيد جدا لجمدية والتناسمية األمراض ا ماجستير أية صبري عبد الفتاح سراج ط/ 15
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير رشا أحمد محمد داود ط/ 16
 جيد// عالج األوراـ والطب النووي ماجستير داليا كامؿ إسماعيؿ حرحش ط/ 17
 جيد جدا عالج األوراـ والطب النووي ماجستير ط/ محمد أحمد فتحي شمبي 22
 جيد// أمراض القمب واألوعية ماجستير توفيؽ السباعي ط/ أحمد السباعي 21
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير ط/ أسماء زكريا أحمد التراوي 20
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير ط/ ريياـ المتولي أحمد إبراىيـ 21
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير ط/ محمود السيد عبد الخالؽ 22
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير د الصادؽط/ سمر محمد عب 23
 جيد// الفسيولوجيا ماجستير ط/ لمياء محمود غريب 24
 جيد جدا الفارماكولوجيا ماجستير ط/ محمود عبد الرحيـ فتحي 25
 جيد// طب األسرة دبمـو ط/ إسراء أحمد زكي عواض 26
 جيد// جراحة العظاـ دبمـو ط/ أحمد محمد إبراىيـ دبدوب 27
 جيد// جراحة العظاـ دبمـو أحمد فتحي عبد الحميد حسف 32
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  110/2/10/0202الموضوع رقم 

الموافقة عمى تصويب نتيجة امتحانات الدراسات العميا لمطبيبة/ إيماف  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
بمراجعة  24ر71حيث كاف المعدؿ الفصمي  0213لرقي دبموـ األمراض الجمدية والتناسمية وذلؾ دور إبريؿ فؤاد عبد الفضيؿ ا

% 62ر26حيث أنو تـ منح الدرجة بتقدير جيد جدا  21ر41الشيت أثناء استخراج بياف بالدرجات تبيف أف المعدؿ الفصمي 
 % جيد جدا .57ر15وبعد المراجعة يصبح 

 القــــرار

 ... ويرفع لمجامعة .الموافقة 
 

  111/2/10/0202الموضوع رقم 

)دبمــوم وماجســتير  0202اعتمــاد نتيجــة الجــزء الثــاني دور ابريــل  ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
 ودكتوراه( .
 القــــرار :

 الموافقة عمى :
  عمى النحو التالي .. ويرفع لمجامعة .اعتماد النتيجة ػػ  1

 أوال : الدبموم :
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 النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 %25ر23 24 26 1 12 15 طب وجراحة العيف 2
 %02 2 2 ـــــ 3 3 جراحة المسالؾ البولية 0
 %12ر4 23 12 22 27 37 طب األطفاؿ 1
 %24ر4 0 22 1 20 23 الباثولوجيا اإلكمينيكية 2
 %11ر11 0 3 2 4 22 طؽ الحارة وصحتياطب المنا 3
 %20ر722 2 05 ــــ 12 12 جراحة العظاـ 4
 صفر% ـــــ 2 ـــــ 2 2 التخدير والعناية المركزة 5
 صفر% ـــــ 1 ـــ  1 1 السمعيات 6
 %10ر13 00 24 5 46 53 أمراض النساء والتوليد 7
 صفر% ــــــ 02 3 02 04 أمراض الباطنة العامة 22
 صفر% ــــــ 22 2 22 22 األنؼ واألذف والحنجرة 22
 صفر% ــــ 2 0 2 1 طب األسرة 20
 %20ر63 1 2 2 5 6 األمراض العصبية والطب النفسي 21
 %22ر22 6 22 3 26 01 أمراض القمب واألوعية الدموية 22
 %11ر1 2 0 0 1 3 الطب الطبيعي والتأىيؿ 23
 %00ر00 0 5 ــــ 7 7 األمراض الصدرية والتدرف 24
 صفر% ــــ 2 ـــــ 2 2 طب الصناعات والصحة المينية 25
 صفر% ـــــ 3 ـــــ 3 3 األشعة التشخيصية 26
 %30ر63 15 13 01 50 73 األمراض الجمدية والتناسمية 27

 ثانيا : الماجستير :

 النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 صفر% ـــــ 2 ـــــ 2 2 جمدية والتناسمية )قديـ(ال 2
 %44ر44 12 00 20 34 46 الجمدية والتناسمية 0
 %32 02 02 6 22 26 26طب األطفاؿ 1
 %53 7 1 3 20 25 األمراض الصدرية 2
 %22ر32 23 00 6 15 23 طب وجراحة العيف 3
 %20ر06 5 25 0 35 37 العظاـ 4
 %00ر3 5 02 2 12 10 األشعة التشخيصية 5
 %12 1 5 0 22 20 التخدير والعناية المركزة 6
 %222 2 ــــ ـــــ 2 2 الباثولوجي 7
 %11ر11 6 24 2 02 06 الجراحة العامة 22
 %55ر55 22 2 ــــ 26 26 الباطنة العامة 22
 %22ر06 1 26 5 02 06 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 20
 %22 0 1 ـــــ 3 3 السمعيات 21
 %24ر44 2 3 2 4 5 الطب الطبيعي 22
 %222 0 ــــ ــــ 0 0 الطب الشرعي 23
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 %54 27 4 2 03 07 القمب واألوعية الدموية 24
 %15ر3 1 3 ـــ 6 6 الحاالت الحرجة 25
 %23ر23 3 4 2 22 20 األمراض العصبية 26
 صفر% ـــ 0 ـــ 0 0 طب الطوارئ 27
 صفر% ـــ 2 ـــ 2 2 طب الصناعات  02
 %20ر33 02 05 5 25 32 النساء والتوليد 02
 %11ر11 2 0 2 1 2 جراحة المسالؾ البولية 00
 %03 1 7 3 20 25 الباثولوجيا اإلكمينيكية 01
 %222 0 ـــ 2 0 1 طب المناطؽ الحارة وصحتيا 02
 %32 1 1 0 4 6 طب األسرة 03
 %222 2 ـــ ـــ 2 2 اليستولوجي 04
 %222 2 ـــ ــــ 2 2 لحيويةالكيمياء ا 05

 ثالثا : الدكتوراه :

 النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 صفر% ـــ 22 ــــ 22 22 الجمدية التناسمية 2
 %222 0 ـــ ـــ 0 0 التشريح 0
 %03ر70 27 5 2 05 12 طب األطفاؿ 1
 صفر% ــــ 5 ـــ 5 5 طب المناطؽ الحارة 2
 %02 23 5 5 00 07 القمب واألوعية الدموية 3
 صفر% ــــ 1 ــــ 1 1 األمراض الصدرية 4
 %222 2 ـــ ـــ 2 2 الباثولوجيا اإلكمينيكية 5
 %20ر3 2 5 1 6 22 طب وجراحة العيف 6
 %03 2 1 1 2 5 العظاـ 7
 %5ر2 21 2 1 22 25 النساء والتوليد 22
 %06ر3 0 3 ـــ 5 5 األشعة التشخيصية 22
 %62 2 2 2 3 4 المسالؾ البولية 20
 %222 2 ــــ ــــ 2 2 المخ واألعصاب 21
 %222 0 ــــ ــــ 0 0 الصحة العامة وطب المجتمع 22
 %26ر53 21 1 2 24 02 التخدير والعناية المركزة 23
 %222 0 ــــــ ـــــ 0 0 الطب الشرعي 24
 %11ر1 1 4 2 7 22 طب الحاالت الحرجة 25
 %07 3 20 2 25 02 الجراحة العامة 26
 %03ر7 5 02 1 05 12 الباطنة العامة 27
 صفر% ــــ 4 2 5 6 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 02
 صفر% ـــ 2 ـــ 2 2 السمعيات 02
 %02 2 2 ــــ 3 3 الطب الطبيعي 00
 صفر% ــــ 2 ـــ 2 2 األمراض العصبية قديـ 01
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 %222 2 ــــ ــــ 2 2 العصبية األمراض 02
 %222 2 ــــ ـــ 2 2 عالج األوراـ والطب النووي 03
 صفر% ــــ 2 ـــ 2 2 الباثولوجي 04
 %32 3 3 3 22 23 جراحة التجميؿ والحروؽ 05
 %32 2 2 ـــ 0 0 جراحة القمب والصدر 06
 صفر% ــــ 2 ــــ 2 2 التخاطب 07
 صفر% ـــ 2 ـــ 2 2 طب األسرة 12
 %222 2 ـــ ـــ 2 2 طب الصناعات 12
 صفر% ـــ 2 ـــ 2 2 الطب النفسي 10
 %222 0 ـــ ـــ 0 0 الكيمياء الحيوية 11
 %222 2 ــــ ــــ 2 2 الطفيميات 12
 %35ر22 2 1 ـــ 5 5 طب الطوارئ 13
 

 عمى النحو التالي : منح درجة الدبمومػػ  0 
 جيد جدا  طب وجراحة العيف  أبو الخير ػ ط/ مياب السعيد بخيت أحمد1
 جيد جدا  طب وجراحة العيف    ػ ط/ عمي محمد عمي عمر0
 جيد جدا  طب وجراحة العيف   ػ ط/ سممي مختار محمد محمود حسف1
 جيد جدا  طب وجراحة العيف  ػ ط/ نور الديف سامي عنتر عبد الجميؿ صقر2
 جيد جدا  وجراحة العيف طب   ػ ط/ أسماء إبراىيـ عبد العاؿ إبراىيـ3
 جيد//  طب وجراحة العيف    ػ ط/ ىند سامي كامؿ ناصؼ4
 جيد//  طب وجراحة العيف   ػ ط/ ىاجر محمد عبد الباقي حبيش5
 جيد جدا  طب وجراحة العيف    ػ ط/ غادة محمد إبراىيـ أحمد6
 جيد//  طب وجراحة العيف   ػ ط/ يسري رمزي عبد الحميد حجازي7

 جيد جدا  طب وجراحة العيف    محمود غنيـ الصياد ػ ط/ ىبو12
 جيد//  طب وجراحة العيف   ػ ط/ دعاء أحمد عباس إبراىيـ11
 جيد//  طب وجراحة العيف   ػ ط/ مي محمود نور سيد أحمد 10
 جيد//  طب وجراحة العيف   ػ ط/ أحمد محمد عمي عبده أبو حبيب11
 جيد جدا  وجراحة العيفطب    ػ ط/ أحمد أميف صبري رمضاف الشيخ12
 جيد//  طب وجراحة العيف  ػ ط/ اسالـ سامي السعيد محمود يوسؼ13
 جيد//  طب وجراحة العيف  ػ ط/ خمود عباس حسف أحمد عبد النبي14
 جيد//  جراحة المسالؾ البولية   ػ ط/ محمد رمضاف عطية حجازي15
 د جداجي   طب األطفاؿ  ػ ط/ أماني صالح إبراىيـ عباس بسيوني16
 جيد//   طب األطفاؿ   ػ ط/ مرياـ صموئيؿ يوناف مقار17
 جيد//   طب األطفاؿ    ػ ط/ داليا شعباف محمد حبيب02
 جيد//   طب األطفاؿ    ػ ط/ عمرو محمد محمود قدح01
 جيد جدا   طب األطفاؿ   ػ ط/ عبد اهلل إبراىيـ عبد اهلل موسي00
 جيد//   ألطفاؿطب ا   ػ ط/ محمد جمعة محمد عمي يوسؼ01
 جيد جدا   طب األطفاؿ   ػ ط/ أسماء إبراىيـ السيد البحيري02
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 جيد جدا   طب األطفاؿ ػ ط/ إيماف عصاـ محمد عباس اسماعيؿ أبوالعالار03
 جيد جدا   طب األطفاؿ    ػ ط/ مي نبيؿ إبراىيـ حمزة04
 جيد//   طب األطفاؿ  ػ ط/ عبد اهلل عبد اهلل عبد المطيؼ النجار05
 جيد//   طب األطفاؿ   ػ ط/ عرفة عمـ الديف سالـ عبد العاؿ06
 جيد//   طب األطفاؿ   ػ ط/ عماد عمي سعد عمر أبو ىاني07
 جيد//   طب األطفاؿ   ػ ط/ وليد صالح الديف رمضاف موسي12
 جيد جدا   طب األطفاؿ   ػ ط/ سالي صبري السيد إبراىيـ11
 جيد//   الجراحة العامة  حمدػ ط/ عبد الغفار جماؿ عبد الغفار أ10
 جيد//  الباثولوجيا اإلكمينيكية ػ ط/ ريياـ محمد جماؿ الديف عبد الحميد محمد أميف11
 جيد//  طب المناطؽ الحارة   ػ ط/ محروس محمد بكار األحمر12
 جيد//  طب المناطؽ الحارة    ػ ط/ عمر أحمد إبراىيـ أحمد13
 جيد//   ة العظاـجراح   ػ ط/ محمد مصطفي أحمد حرب14
 مقبوؿ   جراحة العظاـ  ػ ط/ عبد اهلل عمي السيد عبد اهلل حديفة15
 جيد//   جراحة العظاـ   ػ ط/ أوليفر يسري اطناطيوس بطرس16
 جيد//   جراحة العظاـ  ػ ط/ محمود حسف مصطفي محمد أبو شيتة17
 جيد//  أمراض النساء والتوليد    ػ ط/ ريياـ سالـ يونس يوسؼ22
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ أسماء محمد مختار سميماف21
 جيد جدا  أمراض النساء والتوليد ػ ط/ صفاء عبد المقصود محمد يسف يوسؼ الزىيري20
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ مايكؿ ألفي حكيـ عطا اهلل21
 مقبوؿ  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ عمرو أحمد عمي نمير مصطفي22
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ حسيف فيمي معوض السيد23
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ إحساف إبراىيـ السيد النجار24
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ ميا جماؿ عبد الرازؽ أحمد خميؿ25
 جيد//  والتوليدأمراض النساء   ػ ط/ دعاء محمد عبد الحميـ فتوح القصراوي26
 جيد جدا  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ عمرو سيد محمد عبد الرحمف27
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ أمؿ عبد العاطي السيد البردويؿ32
 جيد//  أمراض النساء والتوليد  ػ ط/ مروة عالء الديف مصطفي مرسي أحمد31
 جيد//  لنساء والتوليدأمراض ا    ػ ط/ شيماء أحمد إماـ أحمد30
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ بسمة طو عبد الجواد يحيي31
 جيد//  أمراض النساء والتوليد  ػ ط/ عبد العزيز عزت عبد العميـ عبد الفتاح32
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ محمد عبد الحكيـ محمد إبراىيـ33
 جيد جدا  أمراض النساء والتوليد   قيػ ط/ أمنية حنفي سالـ عبد البا34
 جيد//  أمراض النساء والتوليد  ػ ط/ ماريياف لطيؼ حبيب عبد المسيح35
 جيد//  أمراض النساء والتوليد    ػ ط/ مريـ عياد كامؿ شنودة36
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ مينا فوكتر فالموف منتياس37
 جيد//  مراض النساء والتوليدأ    ػ ط/ أحمد حسني سعد زغموؿ42
 جيد//  أمراض النساء والتوليد   ػ ط/ شريؼ نصر عمارة السعدني41
 مقبوؿ األمراض العصبية والطب النفسي  ػ ط/ محمود بدر الديف محمد عبد المولي40
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 جيد// األمراض العصبية والطب النفسي  ػ ط/ أحمد جماؿ عبد الغني عمي حسف41
 جيد// األمراض العصبية والطب النفسي  محمد حامد الجزار ػ ط/ محمد أحمد رفعت42
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية  ػ ط/ أحمد سعيد عبد الحميد محمد عامر43
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية   ػ ط/ إبراىيـ محمد السيد الطحاف44
 جيد جدا عية الدمويةأمراض القمب واألو   ػ ط/ مصطفي عثماف السيد محمد عثماف45
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية   ػ ط/ مينا عاطؼ سامي محارب46
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية  ػ ط/ محمد عثماف إبراىيـ محمود محمد47
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية  ػ ط/ أحمد السيد عبد الوىاب السيد سويد52
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية   حمد فرحاتػ ط/ ايياب رمضاف م51
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية    ػ ط/ شادي مسعود عبده ديب50
 جيد//  الطب الطبيعي والتأىيؿ   ػ ط/ إيماف محمد محمد ياسيف51
 جيد جدا األمراض الصدرية والتدرف   ػ ط/ محمد محمد حامد السكنيدي52
 جيد// األمراض الصدرية والتدرف   ششتاوي العوفيػ ط/ محمد سمير ال53
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/ فاطمة محمد أحمد سيد أحمد غنيـ54
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/ شيماء محمد محمود يحيي55
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/ أسماء جماؿ الديف شفيؽ الشوربجي56
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية    ػ ط/ عالء أسامو عمي خميؼ57
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/ محمد عبد العزيز محمد محمد62
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/ ماجد كماؿ بدوس سيداروس61
 جيد جدا اسميةاألمراض الجمدية والتن   ػ ط/ ماريانا عصمت طمعت حكيـ60
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية    ػ ط/ مارياف عياد منتياس فاـ61
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/ شيماء أحمد محروس عطية ىالؿ62
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/ محمد أحمد محمد عبد اهلل ناصؼ63
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية    ػ ط/ رانيا عبد اهلل السيد نوفؿ64
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/ وفاء رمضاف عبد التواب زايد65
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/ رباب جالؿ عبد العزيز ميز66
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/ لمياء حامد محمد محمد عبد الوىاب67
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية    دي سمطاف محمد السيدػ ط/ ن72
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ػ ط/ رحاب تاج الديف عبد العزيز عمي أبو طاحوف71
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/ أمينة عبد التواب إبراىيـ عباس70
 جيد// مدية والتناسميةاألمراض الج    ػ ط/ أحمد سالمة يسف إبراىيـ71
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/ أميرة محمد محمد عبد الواحد الخطيب72
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/ أيمف فوزي إبراىيـ حسيف73
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/ لمياء محمد وجيو عبد اهلل الحبروؾ74
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية  في سميماف عبد اهلل سميمافػ ط/ دعاء مصط75
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   فداء رجب سميماف غطاس ػ ط/76
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/أماني مصطفي صالح أحمد77

 //جيد  األمراض الجمدية والتناسمية   رباب فاروؽ مسعود محمد عالـػ ط/122
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 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/إسراء جماؿ أبو القاسـ سالمة121
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/غادة العشري فريد أبو عامر120
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/سارة إبراىيـ محمد أبو الروس121
 جيد // لجمدية والتناسميةاألمراض ا   ػ ط/إيماف إبراىيـ أحمد سراج122
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/بسمة عبد الجواد عطية عبد الجواد123
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/مارتينا نصر بخيت نصر124
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية  ػ ط/غادة عبد المنصؼ عبد القادر وىبو125
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية  حمد مصطفي عبد القويػ ط/رحاب محمود م126
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/سالي عادؿ عمى شحاتو الجمؿ127
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية   ػ ط/إيناس محمد عبد اليادي يحيي112
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األقسـام  ءسـاؤ مناقشة موضـوع وحـدات متخصصـة بقسـم الباطنـة بتشـكيل لجنـة جديـدة مكـون مـن أعضـاء لجنـة الدراسـات ور 
 عدد من األساتذة  .و المعينة 

 القــــرار :

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لى ىنـا انتيـى المجمـس مـن نظـر الموضـوعات المعروضـة    بجـدول األعمـال اليـوم فـأعمن السـيد األسـتاذ الـدكتور/  وا 

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

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

  ورةمحمود عبد العزيز متولي قأ.د/      محمود السيد أبو سالم أ.د/ 
 
 


