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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2022 /2021للعام الجامعي " الرابعةالجلسة " 

 12/12/2021الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي" الرابعةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
:  عميد الكمية ورئيس المجمس بحضور كؿ مفمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ12/12/2021األحد الموافؽ 

  لشئوف التعميـ والطالب    وكيؿ الكمية ناصر محمد عبد الباري/ د.ػ أ
 طاىر عبد الستار محمود    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ػ أ
 عبد الرحمف السباعي سرحاف   وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػ أ
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ /د.ػ أ
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ     ر مشيرة محمد عبد الواحد/د.ػ أ
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة   عبد اهلل عبد العزيز بينسي / د.ػ أ
المسالؾ البولية   قسـ جراحة ب  سمطاف محمد سمطاف     رئيس/د.ػ أ
  رئيس قسـ طب وجراحة العيف     ىدى محمد كامؿ السبكي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     عصاـ عبد الونيس بحيري/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الجراحة العامة   حاتـ محمود سمطاف / د.ػ أ
 األشعة التشخيصية قسـ    رئيسبسمة عبد المنعـ دسوقي محمد/ د.ػ أ
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ       رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
             قسـ الطفيميػػػػاترئيس    نادية صالح محمد النحاس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     غادة عمي حسف إبراىيـ/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي   /د.ػ أ
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ميا عاطؼ توفيؽ / د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف     خميس أحمد عامر عبد الوىاب/د.أ
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر   محمد فيمي النعماني /د.أػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي   محمد أبو الفتوح شحاتة / د.ػ أ
  المخ واألعصػػػػاب رئيس قسـ جراحةحساـ عبد الحكيـ النعماني    / د.ػ أ
   ة ػػػػ    رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ   ىناء زكريا عامر نوح/د.ػ أ
قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
ة ػػػػػػرشا عمى مصطفي القباني     رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي/ د.ػ أ
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد    /د.ػ أ
  ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا سياـ أحمد زكي خضير    /د.أػ 
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / د. أػ

رفيؽ فكري برسـو     رئيس قسـ جراحة القمب والصدر / د.ػ أ
  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      أمؿ أحمد سالمة/ ػ   د
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 ىالة محمد الحروف          قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / ػػ   د
(  2+5المتميز)

   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
 بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية متفرغ أستاذ    عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ د.أ ػ

 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذعالء حسف مرعي     / د.ػ أ
  الفسيولوجياأستاذ بقسـ ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ   / د. أ.
 بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ مايسة عطية كفافي     / د.أػ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمحمود محمد ىدىود     / د.أـ 
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفاف/ د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمى    / د.أػ 
المخ واألعصاب قسـ جراحة ب  ىيثـ البمتاجي محمد     أستاذ/د.ػ أ
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد    / د.ػ أ
المسالؾ البولية قسـ جراحة ب  محمد عبد المنعـ الشاذلي     أستاذ/د.ػ أ
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ أسامة عمى إبراىيـ الكيالني    / د.أػ 
  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف    / د.ػ أ
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذعزة زغموؿ لبيب       / د. أػ

عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ سوزاف أحمد السيد الحسنيف    / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أحمد محمد محمد زىراف/ د.أػػ 
    والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر أماني سعيد عمار     /د.ػ أ
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ مفرح محمد حجازي     / د.ػ أ
 .محمد صبري مشحوت     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا   ػػػأستاذ بقس    محمد إبراىيـ شعباف/ د.ػ أ
األمراض الصدرية والتدرف  أستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي      /د.ػ أ
  نيفيف محمد الشريؼ    أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةغادة محمود سمطاف      / د.ػ أ
أميرة فتحي عبد العاطي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعإيماف عبد العظيـ عبد الخالؽ   / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عمى عبد الفتاح     / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةأحمد عبد الرحمف سنبؿ    / د.ػ أ
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي     / د.أـ 
  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ     سعيد إبراىيـ المالح / د.ػػػ أ
 الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ بقسـ محمود السيد أبو سالـ    / د.ػػ أ
 الباثولوجيا أستاذ بقسـ رحاب منير سمكة     / د.ػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية    عميد  /د.ػػ أ
  أمراض النساء والتوليدبقسـ نياد محمود حسني عيسي    أستاذ مساعد / ػ  د
  اليستولوجيا بقسـ رمضاف عبد الونيس محمد     مدرس/ ػ  د
: وتم دعوة كل من * 
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  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 جيياف صالح صادؽ   األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ/ د.ػػ أ
نانسي محمود حربو  األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / د.ػػ أ
المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي     األستاذ نجوي نشأت حجازى/ ػ د
المساعد بقسـ جراحة القمب والصدر  محمد جماؿ الديف حجاج   األستاذ/ ػ د
 :عن الحضور كل من تغيب وقد * 

   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ سمر جابر أحمد سميماف /د.ػ أ رئيس قسـ الفسيولوجيا   جرجس صبري يوسؼ/د.أػ 
   أيمف محمد محمود عبيد رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ د.رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة  ػ أ  محمد عبد الواحد جابر / د.ػ أػ

األشعة التشخيصية أستاذ بقسـ حاـز حسف عيد حسف / د.ػ أ   بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف / د.ػ أ
  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة العأميف فيصؿ أميف المقوة   /د.أػ   ياسر محمد الشيخ أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ
التخدير  أستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار  / د ػ الصدرية مراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.ػػ أ
  التخديرمدرس بقسـ وفية رمضاف السيد ميدي  / دػ 
  

ثم " بسم اهلل الرحمن الرحيم "  عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر محمود عبد العزيز قورة/ د.واستيل الجمسة السيد أ
... مجمس متمنيا لمجميع دوام التوفيق الرحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء 

 
: المناقشات 

    ( فدان200)ــ أرض مدينة السادات 2ـــ المدينة الطبية   1
 ــ استالم مبني الجراج الرئيسي 4ــ االتفاق مع المقاولون العرب إلنياء أعمال مستشفي الطوارئ ومعيد األورام  3

 Incision Academyالحصول عمى المركز الثاني لمجامعات الحكومية ــ5
ــ تجديد ساللم الكمية   7.   ــ التدريب عمى االمتحانات االلكترونية وبنوك األسئمة6
 .ــ تقييم التميز الحكومي 9.  ـــ معمل الميارات8

  

: ثم قام سيادتو بعرض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمسة عمى النحو التالي 
 

 :المصادقات : أوال 
  244/4/12/2021الموضوع رقم 

  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2021/2022 يلمعاـ الجامع" الثالثةالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  243/3/11/2021 حتى 154/3/11/2021 والمتضمنة القرارات مف14/11/2021

: القــــرار 

المصادقة 
 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  245/4/12/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
9/11/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  246/4/12/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
5/12/2021 .

القــــرار 
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أحيط المجمس عمما 
  247/4/12/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
5/12/2021 .

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  248/4/12/2021الموضوع رقم 

 والمنعقدة 2021/2022لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .5/12/2021 الموافؽ األحديـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  249/4/12/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
12/12/2021.  

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةموضوعات : ثالثا 

  250/4/12/2021الموضوع رقم 

 (السابع والعشرون) تحديد عنوان لممؤتمر السنوي لمكمية ػ بشأفوكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / د.مذكرة أ
 . 2022 مارس 22 حتى 20في الفترة من 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة  ...  ?Covid 19 : Where we are:الموافقة عمى عنواف المؤتمر 
  251/4/12/2021الموضوع رقم 

 .تكريـ األطباء المشتركيف في القوافؿ الطبية الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / د.مذكرة أ
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
: موضوعات أخري: رابعا 

  252/4/12/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بالقسـ بياء السروي/ د. موافقة مجمس القسـ عمى أدارج مكتبة أػ بشأف رئيس قسم جراحة العظام/ د. أعرض خطاب
الموجودة بالقسـ بالمستشفي الرئيسي بالدور السادس تحت إشراؼ المكتبة الرئيسية بالكمية مف حيث تحديث المصادر والمتابعة 

 ويبقي لمقسـ حرية استعماؿ الخدمات المقدمة بيا والحفاظ عمى بياء السروي/ د.الفنية عمى أف تحافظ عمى اسميا مكتبة أ
. كيانيا

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
: موضوعات شئون التعليم والطالب : خامسا

  253/4/12/2021الموضوع رقم 

بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي  :ػػػ بشأف الموافقة عمى تصويب نتيجة كؿ مف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 : وذلؾ بناء عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية عمى النحو التالي 2018/2019

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل اسـ ـ 
الدرجة 
الكمية 
لممادة 

المجموع 
الكمي 
لمفرقة 

الدرجة التراكمي 
الكمية 
لممادة 

المجموع 
الكمي 
لمفرقة 

 التراكمي 

 20 جيدجػػدا 5360 1193 379 جيدجػػدا 5360  1173  359شروق جمال محمد حمد  1
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مرتبو الشرؼ جيد جػػدا جيد جػػدا مرتبو الشرؼ جيد جػػدا جيد جػػدا 
 308 ناصر عبد السميع فايد ماسال 2

ؿ 
1075 
// جيد

 جيدجػػدا 5175
مرتبو الشرؼ 

320 
// جيد

1087 
جيد جدا 

 جيدجػػدا 5187
مرتبو الشرؼ 

12 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  254/4/12/2021الموضوع رقم 

 (الالئحة القديمة)الموافقة عمى قواعد الرأفة والتي ستطبق عمى طالب ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . 2021/2022لكل من الفرقة الثانية وحتى السادسة لمعام الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  255/4/12/2021الموضوع رقم 

( 2+5الالئحة )الموافقة عمى قواعد الرأفة والتي ستطبق عمى طالب ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . 2021/2022لكل من الفرقة األولي والثانية والثالثة لمعام الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  256/4/12/2021الموضوع رقم 

الموافقة عمى اعتماد النتيجة الفرقة الخامسة لمعام الجامعي ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
2020/2021  .

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:سادسا
  257/4/12/2021الموضوع رقم 

محمد سعيد السنافيري /  موافقة مجمس القسم عمى االستعانة د ػػػ بشأفرئيس قسم جراحة المخ واألعصاب/ د.عرض خطاب أ
. المدرس بالقسـ والكمية بالمجمس االستشاري الطبي لمييئة العامة لمرعاية الصحية وذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسمية

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 

  258/4/12/2021الموضوع رقم 

 موافقة مجمس القسم عمى اقتراح تغيير اسم تخصص الباثولوجيا إلي  ػػػ بشأفرئيس قسم الباثولوجيا/ د.عرض خطاب أ
 ( .Histopathology)الباثولوجيا النسيجية 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  259/4/12/2021الموضوع رقم 

 إخطار إدارة شئون ىيئة التدريس بالكمية بالقواعد الخاصة بإجتياز  ػػػ بشأفمدير مركز القياس والتقويم/ د.عرض خطاب أ
: دورات القياس والتقويم كشرط من شروط التقدم لمترقية وىي 

. يكونو معفييف  مف ىذه الدورات ولكف عمييـ إجتيازىا قبؿ الترقية لدرجة مدرس : ػػػ المعيديف 1 
 2022سيتـ التطبيؽ بداية مف أوؿ مارس : ػػ المدرسيف المساعديف 2 

. يتـ التطبيؽ مف اآلف ألىمية ىذه الدورات في العممية التعميمية : ػػػ األساتذة واألساتذة المساعديف 3
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  260/4/12/2021الموضوع رقم 
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/  د8/11/2021 حتى 2/10/2021الموافقة عمى احتساب المدة من  ػ بشأف رئيس قسم طب األطفال/ د,عرض خطاب أ
.  األستاذ بالقسـ والكمية أجازة خاصة بدوف مرتب وذلؾ لظروؼ إنياء متعمقات الزوجة بالخارج ممدوح يوسف رفعت 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  261/4/12/2021الموضوع رقم 

معيدة بقسـ التخدير بالكمية لشغؿ ىند عادل محمد عكاشة / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  262/4/12/2021الموضوع رقم 

معيدة بقسـ التشريح بالكمية لشغؿ سماح سيد حسن سميمان / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  263/4/12/2021الموضوع رقم 

معيدة بقسـ التشريح بالكمية نورىان محمود عبد الظاىر بيبرس / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  264/4/12/2021الموضوع رقم 

معيدة طب طوارئ أميرة محيي الدين حمدي عبد المجيد  / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بقسـ الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب 

 .المنوفية 
 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  265/4/12/2021الموضوع رقم 

معيد طب طوارئ بقسـ محمود طارق عبد الحميم طوالن  / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  266/4/12/2021الموضوع رقم 

معيدة طب طوارئ بقسـ الجراحة أسماء أشرف صابر السيد  / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  267/4/12/2021الموضوع رقم 

معيدة طب طوارئ بقسـ الجراحة ىبو مجدي أحمد غنيمة / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  268/4/12/2021الموضوع رقم 
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معيدة طب طوارئ بقسـ نادية مختار محمد حممي الجرنوسي  / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  269/4/12/2021الموضوع رقم 

معيدة طب طوارئ بقسـ سمر سعودي محمود أبو نوارج  / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  270/4/12/2021الموضوع رقم

معيد بقسـ جراحة المخ واألعصاب مازن لطفي محمد عجور  / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  271/4/12/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية خالد أحمد محمود سيد أحمد / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

 
  272/4/12/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية حسن سعيد عثمان بدر / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  273/4/12/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ التوليد وأمراض نبيو إبراىيم السباعي الخولي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 تاريخ مرور خمس سنوات عمى 25/12/2021النساء بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية عمى أف يؤجؿ تعيينو حتى 

 .وظيفة أستاذ مساعد 
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 
  274/4/12/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ األشعة محمد شوقي عبد اهلل أبو الحمد / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  275/4/12/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الجراحة العامة طارق محي السيد راجح / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة (تخصص دقيؽ جراحة أوراـ)بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  276/4/12/2021الموضوع رقم 
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المدرس المساعد بقسـ التوليد وأمراض إيمان سعيد عثمان بدر / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .النساء بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  277/4/12/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الفسيولوجيا بالكمية لشغؿ سوزي فايز عويضة / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
رئيس الجامعة مف / د.وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي توصية المجنة العممية ولجنة التحقيؽ المشكمة مف قبؿ السيد أ

 .كمية الحقوؽ لترقية سيادتيا عمما بأنيا ممتزمة في عمميا ومسمكيا منذ تعيينيا بالقسـ 
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة
  278/4/12/2021الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ الباطنة العامة وليد عبد المحسن شياب الدين / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .22/1/2022لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  279/4/12/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ جراحة شادي محمد عبد المنعم سالم / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .9/2/2022لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بدولة الكويت اعتبارا مف  المسالؾ البولية بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  280/4/12/2021الموضوع رقم 

لمدة عاـ  األستاذ بقسـ التخدير بالكميةعبير أحمد الشريف / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .15/12/2022السادس بدوف مرتب لمعمؿ بدولة اإلمارات اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  281/4/12/2021الموضوع رقم 

 (إعارة داخمية) المدرس بقسـ التخدير بالكميةحاتم بيجت أبو الوفا / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/1/2022لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ باإلسكندرية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  282/4/12/2021الموضوع رقم 

 إعارة المدرس بقسـ جراحة المخ واألعصاب بالكميةمحمد عادل حسين / منح د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا  لمدة

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  283/4/12/2021الموضوع رقم 

 إعارة األستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكميةأيمن أحمد أحمد البتانوني / د.منح أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بسمطنة عماف اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات العالقات الثقافية : سابعا 
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  284/4/12/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الصحة العامة يسرا عمى الغمبان / الموافقة عمى سفر د ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
وطب المجتمع بالكمية إلى ميمة بحثي شخصية بجامعة لويفيؿ كنتاكي بالواليات المتحدة األمريكية إلجراء أبحاث ما بعد 

.    عمى نفقتيا الشخصية وبدوف تحمؿ الجامعة أي نفقات بالخارج 2022الدكتوراه وذلؾ لمدة عاـ اعتبارا مف يناير 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  285/4/12/2021الموضوع رقم 

 مقترحات ورأي الكمية في التعاوف بيف الجامعات المصرية والجامعات ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .الميبية 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 :موضوعات البحوث العلمية : ثامنا

  286/4/12/2021الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
( 7)بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (30)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير ودكتوراه
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  287/4/12/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التاليػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1 المدرس التشريح واألجنة أسماء سعيد عيسوي/ د 1
 4 المدرس التشريح واألجنةأميمة إبراىيـ إبراىيـ زيداف / د 2
 1 المدرس التشريح واألجنةعمياء صالح عمي / د 3
 6أستاذ مساعد األمراض العصبية والنفسية مصطفي صالح محمد مميؾ /د 4
 9أستاذ مساعد األمراض العصبية والنفسية عمرو سعيد عمى / د 5
 2أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية محمد سميماف رزؽ / د 6

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  288/4/12/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل األفكار البحثية العممية المقدمة من أعضاء ىيئة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
: التدريس عمى النحو التالي

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1أستاذ  التوليد وأمراض النساء محمد السباعي عنتر / د.أ 1
 1مدرس الباثولوجيا دينا محمد عالـ / د 2

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  289/4/12/2021الموضوع رقم 

. لمحصوؿ عمي مكافأة النشر العممي :  كؿ مف الموافقة عمي ترشيحػ بشأف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
عبير السيد المييي    أستاذ بقسـ التشريح واألجنة / د.ػػ أ1
نجواف يسري كامؿ صالح   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ / ػػ   د2
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أسماء عبد السميع محمود أحمد سميماف  زميؿ بقسـ طب األطفاؿ / ػػ   د3
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  290/4/12/2021الموضوع رقم 

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

 
موافقة مجمس  الدرجة التخصص االســـــم م

 القسم
 25/7/2021 ماجستير طب وجراحة العيف نرميف فتحي رياض الشرقاوي/ ط 1
 31/10/2021ماجستير  األمراض الجمدية والتناسمية الشيماء محمد رأفت حامد محمد / ط 2
 7/11/2021دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية أحمد عمى رحيـ الغمباف / ط 3
 26/11/2021دكتوراه طب األطفاؿ أحمد مصطفي بكر اليواري / ط 4
 22/1/2021دكتوراه طب الصناعات والصحة المينية أميرة محمد عمى السيد عبد المنعـ / ط 5
 24/11/2021دكتوراه طب الحاالت الحرجة والء سامي مختار عقيمة /ط 6
 23/11/2021ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية وفاء يحيي أحمد قابيؿ /ط 7
 28/11/2021دكتوراه أمراض الباطنة العامة ىناء السيد أحمد بركات /ط 8
 31/10/2021ماجستير األشعة التشخيصية ىاجر خالد عبد المنعـ محمود  / ط 9
 23/11/2021دكتوراه   الباثولوجيا اإلكمينيكية ياسميف أحمد حسف صادؽ يونس / ط 10
 23/11/2021دكتوراه   الباثولوجيا اإلكمينيكية حناف حسف عمى الشيني /ط 11
 28/11/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة طارؽ عبد القادر الرحيـ /ط 12
 28/11/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة آالء عبد الرحمف عمى  /ط 13
 28/11/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة أسماء فرحات حسيف /ط 14
 28/11/2021ماجستير طب وجراحة العيف ىشاـ محمد محمود عبد اليادي /ط 15
 7/11/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية جورج موريس ولسف / ط 16
 28/11/2021ماجستير طب المناطؽ الحارة مروة أحمد السيد عبد المجيد /ط 17
 30/11/2021ماجستير  أمراض الجمدية والتناسمية ىاجر محمد حسف الماوي /ط 18
 28/11/2021ماجستير جراحة العظاـ محمد شوقي عبد الحميد عرفة / ط 19
 24/11/2021ماجستير التخدير والعناية والمركزة عال سعيد محمد إبراىيـ أبو عبيد /ط 20
 30/11/2021ماجستير  األمراض الجمدية والتناسمية وساـ أحمد توفيؽ حسف عبد العاؿ /ط 21
 30/11/2021ماجستير  األمراض الجمدية والتناسمية إيماف محمد عبد المقصود عمى /ط 22
 30/11/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء سامية محمد بسطويسي غنيـ /ط 23
 30/11/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء عبد المطيؼ حسف محمد عثماف / ط 24
 30/11/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء سمر كـر إبراىيـ شعالف /ط 25
 28/11/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة أحمد مجاىد أحمد طماف / ط 26
 23/11/2021ماجستير  الطفيميات رشا أحمد كامؿ المييي /ط 27
 24/11/2021دكتوراه التخدير والعناية المركزة أسامة زيف العابديف طمبو جاد /ط 28
 30/11/2021دكتوراه التوليد وأمراض النساء سارة مختار نصار /ط 29
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 28/11/2021ماجستير طب األطفاؿ فاطمة عبد المحسف عبد المجيد /ط 30
 28/11/2021دكتوراه طب األطفاؿ رانيا صالح الديف حسيف عمى /ط 31
 30/11/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء إسراء عبد اهلل السيد عطية /ط 32
 30/11/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء عالء محمد لبيب نجـ / ط 33
 30/11/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية وساـ سعيد أحمد األشقر /ط 34
 4/10/2021دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ عبد اهلل أحمد أميف أحمد  /ط 35
 5/12/2021ماجستير  أمراض القمب واألوعية الدموية محمد سيد أحمد حمص / ط 36
 31/10/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سيا إسماعيؿ شمبي /ط 37
 30/11/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء أسماء محمد خضر / ط 38
 28/11/2021ماجستير طب وجراحة العيف دينا جابر حامد عبد المنعـ /ط 39

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  291/4/12/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ بياء الدين محمد السروي/ د.موافقة عمي ترشيح أػ بشأف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 . 2022 في مجاؿ العمـو الطبيبة لعاـ لمحصول عمى جائزة الجامعة التقديريةجراحة العظاـ 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  292/4/12/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ نيمة مصطفي فيمي محمد بدر/ الموافقة عمي ترشيح دػ بشأف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
والتي تمنحيا الجامعة تشجيعا لمباحثيف مف  (ماجستير ػػػ دكتوراه)لمحصول عمى جائزة الجامعة ألفضل رسالة عمميةالباثولوجيا 

 .أبناء الجامعة 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات الدراسات العليا : تاسعا 
  293/4/12/2021الموضوع رقم 

: ػػػ بشأف تحقيؽ صحة بيانات الشيادات العممية الممنوحة مف الكمية مدير وحدة العالقات الخارجية بالكمية / د.ض خطاب أعر
توحيد الجية التي تتعامؿ مع تحقيؽ صحة بيانات الشيادات العممية الممنوحة مف كمية الطب جامعة المنوفية ويتـ التعامؿ  :أوال

الجامعي الرسمي وتكوف ىذه الجية قادرة عمى التواصؿ مع كافة الجيات سواء بالمغة  (االيميؿ)مف خالؿ البريد االلكتروني 
العربية أو المغة اإلنجميزية وبطريقة احترافية تميؽ باسـ كمية الطب جامعة المنوفية وكذلؾ عمى دراية بطبيعة الدراسة بكمية الطب 

 .والشيادات والكورسات الممنوحة مف كمية الطب والمستشفي الجامعي  
النظر في : بالنسبة لمرسـو المالية المطموبة لتحقيؽ صحة بيانات الشيادات الممنوحة مف كمية الطب جامعة المنوفية  :ثانيا 

إمكانية إلغاء ىذه الرسـو حيث أف ىذه الخدمة ىي مجرد تحقيؽ بيانات الشيادات ويتـ إرساليا بالبريد اإللكتروني مما يؤدي إلى 
سرعة إنياء المعاممة وذلؾ تيسيرا ألبنائنا خريجيف كمية الطب بجامعة المنوفية عمى أف يقتصر تسديد الرسوـ عمى الحاالت التي 

 .تطمب فييا ىذه الجيات أو الطبيب نفسو استخراج شيادات أو مستندات جديدة  أو تطمب إرساؿ تحقيؽ البيانات بالبريد 
لتحقيؽ بيانات )ال بد مف وجود وسيمو دفع الكتروني عبر االنترنت وذلؾ لتسديد أي رسوـ خاصة باستخراج الشيادات أو : ثالثا 

 . (الشيادات في حالة رفض المقترح ثانيا بإلغاء رسـو تحقيؽ بيانات الشيادات
. إمكانية عقد اجتماع  مع إدارة الجامعة لتوضيح الصورة كاممة ومناقشة األمر : رابعا 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
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  294/4/12/2021الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (34) لعدد مد فترة الدراسة الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
 تخصصات مختمفة 

 
 :القــــرار 

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

أسماء حبشي محمد عيسوي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط1
فاطمة مجدي جودة فراج   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط2
حناف عبد المقصود دربالة   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط3
سمر عادؿ فرحات خطاب   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط4
نانسي إبراىيـ عطية شمبي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط5
ياسميف أيمف رفاعي    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط6
إيماف سامي السيد الدراجيني  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط7
فتحي محمد بحيري   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط8
منار رضا عبد اليادي عبد الرحمف  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط9

امؿ محمود السيد العيسوي  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط10
نسمة محمد شاىيف    ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط11
رءوؼ عبد الحميـ السباعي سرحاف ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط12
أحمد عادؿ محمود نوير   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط13
أحمد حمدي محمد أبو العال  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط14
وساـ عبد المحسف شاىيف   ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط15
أالء محمد محمد ناجي    ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  /ػ ط16
محمد الشريؼ محمد   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط17
أحمد محمد بدر موسى   ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط18
زينب أبو بكر عبد الحميد سميـ   ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط19
منار موسى راشد     ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط20
نورىاف رأفت منصور    ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط21
ىبة راغب عبد المطيؼ    ماجستير طب المناطؽ الحارة  /ػ ط22
ىند أحمد محي الديف    دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط23
إيماف عبد المطيؼ عبد المطيؼ  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط24
أحمد محمد أحمد عبد النعيـ  دبمـو طب المناطؽ الحارة  /ػ ط25
محمد روبي عبد العظيـ عبد الرحمف دبمـو القمب واألوعية الدموية  /ػ ط26
مينا مجدي ظريؼ غطاس  دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط27
طاىر محمود السيد عمي خميؿ  دبمـو الجراحة العامة  /ػ ط28
أحمد وجيو محمد جماؿ الديف  دبمـو الجراحة العامة  /ػ ط29
إسماعيؿ محمود إسماعيؿ شاىيف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط30
عفيفي فتحي عفيفي نصار  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط31
ىبو ماىر مصطفي سميماف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط32
فاطمة عبد المحسف عبد المجيد  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط33
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بسمة السيد حسيف فرج   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط34
 
 

  295/4/12/2021الموضوع رقم 

وسام أحمد توفيق حسن عبد / الطبيبة إيقاف القيد قطع ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 . ماجستير األمراض الصدرية والتدرفالعال 

القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة 

  296/4/12/2021الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (23) لعدد إيقاف القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

القــــرار 

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

    بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاـ مف      ماجستير طب وجراحة العيف  ىشاـ محمد محمود عبد اليادي/ ػػ ط1
  لظروؼ خاصة 1/10/2021لمدة عاـ مف ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية نسريف عزت محمد الجماؿ/ ػػ ط2
    بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاميف مف      ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  ىدى فؤاد عبد الفتاح / ػػ ط3
       بأثر رجعي1/10/2015لمدة عاـ مف      ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  محمد السيد فؤاد عمار / ػػ ط4
    بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاميف مف      ماجستير الباطنة العامة   أالء عبد الرحمف عمي / ػػ ط5
         بأثر رجعي1/4/2019مدة عاـ مف      ماجستير طب وجراحة العيف  ؿمحمد فتحي حمادة/ ػػ ط6
      لرعاية الطفؿ1/10/2021لمدة عاـ مف      ماجستير األشعة التشخيصية  ماجدة سمير عبد الستار/ ػػ ط7
        بأثر رجعي1/10/2018التوليد وأمراض النساء   لمدة عاـ مف      ماجستير عال محمد لبيب نجـ/ ػػ ط8
  الستكماؿ إجراءات المناقشة1/10/2019الباثولوجيا اإلكمينيكية  لمدة عاـ مف  ماجستير وفاء يحيي أحمد قابيؿ/ ػػ ط9

       لرعاية الطفؿ1/4/2021لمدة عاـ مف      ماجستير التخدير والعناية المركزة  أسماء فوزي الطواجني/ ػػ ط10
         بأثر رجعي1/4/2021التوليد وأمراض النساء   لمدة عاـ مف      ماجستير أحمد حمدي سعيد/ ػػ ط11
  الستكماؿ مواد الجزء الثاني1/10/2018لمدة عاـ مف   دبمـو الباطنة العامة     أحمد عبد الشافى عبد الواحد/ ػػ ط12
  الستكماؿ مواد الجزء الثاني1/10/2018لمدة عاـ مف   دبمـو جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  رنا أحمد محمد / ػػ ط13
    الستكماؿ مادة الجراحة العامة  1/4/2012لمدة عاـ مف  دبمـو الجراحة العامة  إيياب عزمي عبد الحميد/ ػػ ط14

 المتبقية مف الجزء الثاني
    بأثر رجعي 1/10/2017لمدة عاميف مف دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية  محمد روبي عبد العظيـ/ ػػ ط15
بأثر رجعي 1/10/2016لمدة ثالثة أعواـ مف دبمـو جراحة العظاـ    ىيثـ حساف أبو الفتح  / ػػ ط16
      بأثر رجعي 1/4/2020األمراض الجمدية والتناسمية  لمدة عاميف مف دبمـو سارة قدري محمود  / ػػ ط17
         بأثر رجعي 1/4/2017األمراض الجمدية والتناسمية  لمدة عاـ مف دبمـو سماء صالح حامد   / ػػ ط18
         بأثر رجعي 1/4/2018األمراض الجمدية والتناسمية  لمدة عاـ مف دبمـو لمياء صالح إبراىيـ   / ػػ ط19
      بأثر رجعي 1/4/2017األمراض الجمدية والتناسمية  لمدة عاميف مف دبمـو إسماعيؿ محمود إسماعيؿ/ ػػ ط20
 لظروؼ خاصة 1/4/2021    لمدة عاـ مف دكتوراه طب المناطؽ الحارة وصحتياأيمف عبد المبدي أحمد عمى/ ػػ ط21
    بأثر رجعي 1/10/2019لمدة عاـ مفماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية     محمد سيد أحمد حمص / ػػ ط22
    بأثر رجعي1/10/2015مدة ثالثة أعواـ مف     ماجستير طب وجراحة العيف    ؿمناؿ صالح الديف محمود/ ػػ ط23

  297/4/12/2021الموضوع رقم 

تخصصات ماجستير  ودبمومدرجة ( 3)لعدد  نقل القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. مختمفة 
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القــــرار 

ويرفع لمجامعة  : ...  عمى النحو التالي نقل القيدعمى الموافقة 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  مف طب المنوفية إلي طب عيف شمس مصطفى جالل مطاوع  / ػػػ ط1
 دبموـ التخدير والعناية المركزة  مف طب المنوفية إلي طب عيف شمس سامح نبيل عياد   / ػػػ ط2
ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي مف طب المنوفية إلي طب الزقازيػػػػػػػػػػػؽ وفاء محمد األمين / ػػػ ط3

  298/4/12/2021الموضوع رقم 

 ماجستير عالج األوراـ والطب :كؿ مف  إلغاء القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 :النووي 

 الزىراء محمد عبده/ ػػ ط4   ريياـ حامد عبد الحميد/ ػػ ط3       شيماء كيالني محمد/ ػػ ط2        نياد درويش السيد/ ػػ ط1
. النقطاعيـ عف التواصؿ مع لجاف األشراؼ الخاصة بالرسائؿ العممية 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  ...  الموافقة
  299/4/12/2021الموضوع رقم 

درجة ماجستير ودكتوراه  (4)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  ليـ عمى النحو التالي تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 محمد الشريف محمد  ماجستير جراحة العظام/ ـ ط1

: برفع اسم كل من 
. لوفاتو .   أستاذ بقسـ جراحة العظاـ بالكمية حسان أحمد نعينع / د.  أ

العتذارىا عف الرسالة .   مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية رشا يسري كامل صالح/     د
ضافة كل من  : وا 

. ستاذ بقسـ جراحة العظاـ بالكمية أحمد فؤاد شمس الدين مصطفي  أ/ د.   أ
. مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية سامي عبد اليادي صقر   /      د

 اليام أيمن حسام الدين  دكتوراه الميكروبيولوجي الطبية والمناعة/ ـ ط2
. لمسفر بالخارج.      مدرس بقسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكميةأمل محمد داود / برفع اسم  د
ضافة اسم  .مدرس بقسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكمية أسماء شعبان سميم   / د: وا 
 أحمد حمدي محمد أبو العال  ماجستير جراحة العظام/ ـ ط3

: برفع اسم كل من 
. لمسفر لمخارج .   أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية ياسر سعد الدين حنوت/     د
. لتنازؿ سيادتو عف الرسالة.    مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عمرو عبد المرضي قنديل/     د

ضافة كل من  : وا 
. ستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عمرو صابر السيد   أ/    د
. ستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية مصطفي محمد مسرجة  أ/   د

 مروة شوقي سيد أحمد   ماجستير طب األطفال/ ـ ط4
 .ستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية محمد سعيد المكاوي   أ/ د: بإضافة اسم 

  300/4/12/2021الموضوع رقم 

رسالة ( 44) لعدد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 
القــــرار 
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ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 عبد المطيف حسن محمد عثمان  ماجستير أمراض النساء والتوليد/ ـ ط1

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستطارؽ محمد سيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستعالء مسعود جمعو   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستزكريا فؤاد سند    / د.ػ أ

  طنطاةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستأيمف شحاتو أبو العـز   / ػ   د
 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

 سامية محمد بسطويسي غنيم  ماجستير أمراض النساء والتوليد/ ـ ط2
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد سالمة جاد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستنبيو إبراىيـ الخولي   / ػ   د
  اإلسكندريػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستياسر سعد الكسار    / د.ػ أ
 أحمد حمدي سعيد خمف   ماجستير أمراض النساء والتوليد/ ـ ط3

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستحامد السيد المقوة    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستأيمف عبد القادر شبانو   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستىشاـ محمد السعيد    / د.ػ أ
 عال محمد لبيب نجم   ماجستير أمراض النساء والتوليد/ ـ ط4

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستعماد الديف عمى سميماف   / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستعبد الحسيب صالح سعد   / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأسترجب محمد داوود    / ػ د
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستعمرو عمى شرؼ الديف   / ػ د

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 إسراء عبد اهلل السيد عطيو  ماجستير أمراض النساء والتوليد/ ـ ط5

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد عادؿ السيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستعالء مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستعبد الحميد عصاـ شاىيف   / د.ػ أ
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستعبد الرحمف مصطفي عنبر   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسماء محمد خضر   دكتوراه أمراض النساء والتوليد/ ـ ط6

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستزكريا فؤاد سند    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستحامد السيد المقوة    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد فتح اهلل النصر   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستالسيد فتوح رخا    / د.ػ أ
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 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 سارة مختار نصار   دكتوراه أمراض النساء والتوليد/ ـ ط7

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستأيمف عبد القادر شبانو   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستطارؽ محمد السيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد سامي قنديؿ    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمصطفي زيف العابديف محمد  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 وفاء يحيي أحمد قابيل   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط8

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد عبد الرحمف سنبؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستثريا أحمد عمر    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستإيماف عمى أحمدي    / ػ   د
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحناف سمير أحمد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسماء محمد إبراىيم الشيمي  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط9

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستجيياف كماؿ السعيد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستسياـ أحمد خضير    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستروحية حسف العدؿ    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأمؿ سعيد البنداري    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ياسمين أحمد حسن صادق  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط10

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستخالد عبد المؤمف خميفو   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستإيماف عمى أحمدي    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد عبد الرحيـ سميماف   / د.ػ أ
  عيف شمػػػػػسةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمناؿ فوزي جبر    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 حنان حسن عمى الشيتي  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط11

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستخالد عبد المؤمف خميفو   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستأميرة محمد فؤاد شحاتو   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستإيماف عطية التونسي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمناؿ عبد الواحد عيد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 

 والء سامي مختار عقيمو  دكتوراه طب الحاالت الحرجة/ ـ ط12



 12/12/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" الرابعةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

17 

 
 

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستحاتـ أميف عطا اهلل   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأماني سعيد عمار    / د.ػ أ
 اإلسكندريػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأشرؼ عرفات عبد الحميـ   / د.ػ أ
 

 أسامة زين العابدين طمبو  دكتوراه التخدير والعناية المركزة/ ـ ط13
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأحمد عبد الرازؽ حسف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأحمد عبد الروؤؼ متولي   / د.ػ أ
  عيف شمسةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأيمف محمود مختار كمالي   / د.ػ أ

 عال سعيد محمد إبراىيم أبو عبيد دكتوراه طب الحاالت الحرجة/ ـ ط14
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأماني سعيد عمار    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػزة  اذ مساعد بقسـأستمحمد ياسر إبراىيـ البحار   / د.ػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأشرؼ عرفات عبد الحميـ   / د.ػ أ

 جورج موريس ولسن   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط15
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أشرؼ رضا     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسعيد منتصر شمبي    / د.ػ أ
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج     / د.ػ أ

 محمد سيد أحمد حمص   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط16
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد عمارة     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمراد بشاي مينا     / د.ػ أ
 القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي استشاريمحمد أسامة طو حسيف    / د.ػ أ

 ىشام محمد محمود عبد اليادي  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط17
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستسامح سعد مندور     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستىشاـ محمد فؤاد المزار    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستأسامة السعيد صالح شمبي    / د.ػ أ

 محمد فتحي حمادة إبراىيم  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط18
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػة العيف  اذ ورئيس قسـأستىدي محمد السبكي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستعبد الرحمف السباعي سرحاف   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستحمدي عبد العظيـ الكومي    / د.ػ أ
 
 

 رشا أحمد كامل بيومي المييي  ماجستير الطفيميات الطبية/ ـ ط19
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   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ بقسـأستمني محمد كامؿ السبكي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ بقسـأستنانسي محمود حربو    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ مساعد بقسـأستشيماء أحمد شرؼ الديف    / ػ   د
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ بقسـأستماجدة سعد عمى محمد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 دعاء إبراىيم مصطفي أبو جاللو دكتوراه الطفيميات الطبية/ ـ ط20

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ بقسـأستنشأت السيد ناصؼ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ بقسـأستأميمة كامؿ الشافعي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ بقسـأستنانسي محمود حربو    / د.ػ أ
  كفر الشيػػػػػػػػػػػػػخةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية البيطري الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اذ بقسـأستمحمود عبد النبي الصيفي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ىدي فؤاد عبد الفتاح عافية  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن/ ـ ط21

   :المجنة 
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الصدرية والتدرف  اذ ورئيس قسـأستأحمد عامر خميس     / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الصدرية والتدرف  اذ مساعد بقسـأستجيياف عمى عبد العاؿ    / ػ   د
  طنطػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الصدرية والتدرف  اذ مساعد بقسـأستداليا عزت الشعراوي    / ػ   د
 محمد السيد فؤاد عمار   ماجستير األمراض الصدرية والتدرن/ ـ ط22

   :المجنة 
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف  اذ بقسـأسترباب عبد الرازؽ الوحش    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف  اذ بقسـأستإبراىيـ إبراىيـ المحالوي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف  اذ بقسـأستأحمد جودة الجزار     / د.ػ أ

 وسام سعيد أحمد األشقر  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط23
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد     / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػة  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح    / د.ػ أ

 وسام أحمد توفيق حسن   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط24
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسميػػػػة  اذ بقسـأستعبد اهلل محمد عطية    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستالسيد شعباف ىويدي    / د.ػ أ

 ىاجر محمد حسن الماوي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط25
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا     / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي     / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػؽةعػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستخالد محمد محمد عبد اهلل    / د.ػ أ
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 إيمان محمد عبد المقصود  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط26
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػة  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح    / د.ػ أ
 

 أحمد مجاىد أحمد مجاىد  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط27
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستالسيد إبراىيـ الشايب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعبد الناصر جاد اهلل    / ػ   د
 اذ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ثيودور بميارس أستمحمود أحمد فؤاد     / د.ػ أ

 أسماء فرحات حسين عطوه  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط28
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد    / د.ػ أ
  بنياةعػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعبد المنعـ أحمد عبد المنعـ   / د.ػ أ

 طارق عبد القادر عبد الرحيم  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط29
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد عبد الرؤوؼ قرني    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستسناء سيد حافظ جزاريف    / د.ػ أ
  اإلسكندريةةعػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستطمعت عبد الفتاح عبد الرؤوؼ   / د.ػ أ

 أحمد مصطفي بكر اليواري  دكتوراه طب األطفال/ ـ ط30
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفريدة حسيف الرشيدي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد قسـأستمحمود أحمد الحاوي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسياـ محمد رجب     / د.ػ أ
  الزقازيػػؽةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستتامر حسف مصطفي حساف    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمد شوقي عبد الحميد عرفو  دكتوراه جراحة العظام/ ـ ط31

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستالسيد مرسي ذكي     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستطاىر عبد الستار عيد    / د.ػ أ
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستأيمف سميماف     / د.ػ أ

 عبد اهلل أحمد أمين   دكتوراه جراحة التجميل والحروق/ ـ ط32
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحروؽ  اذ ورئيس قسـأستمحمد أحمد مجاىد     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ  اذ بقسـأستفؤاد محمد غريب     / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحروؽ  اذ بقسـأستوائؿ محمد عياد     / د.ػ أ
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 أميرة محمد عمى السيد   دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع/ ـ ط33
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػجاـالصحة العامة وطب المجتمع بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأميمة أبو الفتح محروس    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب اذ الطبي الميني والبيئيأستمحمد محمود البتانوني    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستجعفر محمد عبد الرسوؿ    / د. ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود السيد أبو سالـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد العظيـ سالـ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مروة أحمد السيد عبد المجيد  ماجستير طب المناطق الحارة/ ـ ط34

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب المناطؽ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  اذ بقسـأستعاطؼ أبو السعود عمى    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب المناطؽ الحارة  اذ بقسـأستحساـ الديف مصطفي سميـ    / د.ػ أ
 اذ الكبد والجياز اليضمي واألمراض المعدية بكمية الطب جامعة األزىر بنيفأست      محمد حسف النادري   / د.ػ أ

 ىاجر خالد عبد المنعم محمود  ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط35
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األشعة التشخيصية  اذ مساعد بقسـأستوليد عبد الفتاح موسي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األشعة التشخيصية  اذ مساعد بقسـأستطارؽ فوزي عبد اهلل    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األشعة التشخيصية  اذ مساعد بقسـأستحمادة محمد خاطر    / د.ػ أ

 تامر أحمد عبد الجواد السعدني  دكتوراه الجراحة العامة/ ـ ط36
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  اذ بقسـأستعواطؼ السيد فرغمي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػاب  اذ بقسـأستعصاـ الديف جابر صالح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصاب  اذ مساعد بقسـأستحاـز محمد نجـ     / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػاب  اذ بقسـأستحاتـ إبراىيـ بدر     / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 سياد إسماعيل شمبي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط37

   :المجنة 
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا     / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػة  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج    / د.ػ أ
  الزقازيػػؽةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستخالد محمد غريب     / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 إبراىيم أيمن أبو سعده   ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط38

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد صالح الديف الزواوي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحاـز حسف عيد     / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمدحت محمد رفعت    / د.ػ أ

 آالء عبد الرحمن عمى السيد  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط39
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   :المجنة 
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمحمد أحمد عبد الحافظ    / د.ػ أ
 المنصورة ةعػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستسمر ثروت رضواف    / د.ػ أ

 ىناء السيد أحمد بركات   دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط40
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل   / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأشرؼ غريب ضمع    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحجازي محمد حجازي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 دينا جابر حامد عبد المنعم  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط41

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستمروة عمى ذكي     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد إبراىيـ    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستمحمد ناجي المحمدي    / د.ػ أ

 منال محمد صالح الدين محمود  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط42
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد إبراىيـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػة العيف  اذ مساعد بقسـأستمروة عمى ذكي     / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستحمدي أحمد الجزار    / د.ػ أ

 فاطمة عبد المحسن عبد المجيد  ماجستير طب األطفال/ ـ ط43
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب     / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد عبد الباسط أبو العز    / د.ػ أ

 رانيا صالح الدين حسين عمى  دكتوراه طب األطفال/ ـ ط44
   :المجنة 

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفييمة محمد حساف     / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب     / د.ػ أ
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى محمد الشافعي    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمرو محمد زعير     / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  301/4/12/2021الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (37) لعدد تسجيل موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 
: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
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  ىمت حامد عرفان أحمد   ماجستير األمراض النفسية والعصبية /طـــ 1
 :   الرسالةموضوع

( . 19كوفيد ػػػػ )متالزمة جيالف باري المرتبطة بفيروس كورونا المستجد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـاذ بأستأكثـ اسماعيؿ االماـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمصطفي صالح مميؾ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد نبيؿ منير    / ػ   د

  أميرة جالل محمد شعيب   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 2
 :   الرسالةموضوع

 .تعدد األشكاؿ الجينيو المثبطة لممكروفاج في الياؽ غير القطاعي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ بأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستإيماف مسعود عبد الجيد   / ػ   د

  أميرة شوقي عبد الحكيم عيسي  ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 3
 :   الرسالةموضوع

  .19االكتشافات العرضية في األشعة المقطعية عمي الصدر أثناء فحص مرضي كوفيد ػػػ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترحاب محمد حبيب    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد بسيوني الغناـ    / ػ د

  محمد نبيو محمد جاد   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 4
 :   الرسالةموضوع

 .ضعؼ البصر لدي األطفاؿ في سف الدراسة في مصر 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأستفريد محمد وجدي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمروة عمي زكي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بإسراء سامي الغباشي   / ػ   د

  إيمان يحيي عبد المعطي قابل  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 5
 :   الرسالةموضوع

 .تأثير جرعة واحدة مف الميزوبروستوؿ عمي فقد الدـ أثناء استئصاؿ الرحـ الكمي عف طريؽ البطف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستوائؿ جابر الدماطي    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستىيثـ أبو عمي حمزة    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد زكريا ساير داير   / ػ د

  أحمد يحيي أحمد قابيل   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 6
 :   الرسالةموضوع

 .دور الموجات فوؽ الصوتية ثالثية األبعاد متعدد الشرائح والدوبمر المموف لتشخيص المشيمة المنزاحة والممتصقة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـاذ بأستأيمف عبد القادر شبانة   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستىيثـ أبو عمي حمزة   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـمدرس بىبو فرج سالمة    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد زكريا ساير داير   / ػ   د

  أمل محمود السيد العيسوي  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 7
 :   الرسالةموضوع

 .داخؿ الرحـ  (T380A)أبعاد تجويؼ بطانة الرحـ ونتائج إدخاؿ أجيزة منع الحمؿ الرحمية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـاذ بأستمدحت عصاـ الديف حممي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـاذ بأستطارؽ محمد سيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالنساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد زكريا ساير داير   / ػ   د

  إبراىيم أحمد إبراىيم قنديل  ماجستير األمراض النفسية والعصبية /طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

 .حصر األمراض النفسية في أقارب الدرجة األولي لممرضي المذيف تـ تشخيصييـ باضطراب الشخصية الحدية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـاذ بأستأيمف عبد الفتاح الحداد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعفاؼ زيف العابديف رجب   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد نبيؿ رمضاف    / ػ   د

  مصطفي حازم السروي   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

الناتج مف بروتوكوؿ العالج المشتمؿ عمي أنثراسيكمينز في مرضي سرطاف  (تحت اإلكمينيكي )تقييـ اعتالؿ عضمة القمب المبكر 
 .دراسة تصويرية لمتوتر قبؿ وبعد تمقي األنثراسيكمينز : الثدي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بفاطمة الزىراء عبد المنعـ زيف  / ػ   د

  أسامة عبد الباسط عبد المعتال  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

 .المجاالت والنتائج بمحافظة المنوفية : ارتفاع ضغط الدـ مع الحمؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمود عمى سميماف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بمراد بشاي مينا    / ػ   د

  أحمد محمد صبري عزازي  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

مقارنة مدي الحفاظ عمى الحياة بعد تركيب مضخة الشرياف األبير قبؿ وبعد التدخؿ التاجي األولي بالقسطرة في مرضي الصدمة 
 .القمبية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستوالء عبد العزيز فريد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بوليد عبده إبراىيـ    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بوساـ الديف حداد الشافعي   / ػ   د
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  منار نسيم حسني نجم   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 12
 :   الرسالةموضوع

التأثير المشترؾ لمادة الالتانوبروست المدخمة عف طريؽ جمسات الوخز الدقيؽ وزراعة بصيالت الشعر في عالج البياؽ المستقر 
 .تجربة سريرية : 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستعزة جابر فرج     / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستداليا مفر السقا    / د.ػ أ

  عبد اهلل محمد عبد السالم خمف ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 13
 :   الرسالةموضوع

 .القصور اليرموني الذكري لدي الرجاؿ المصابيف بتوقؼ التنفس األنسدادس أثناء النـو وعوامؿ الخطورة المرتبطة بو 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستىشاـ نبيؿ خالد الشامي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الصدرية والتػػػدرف قسـاذ بأسترنا حممي اليمباوي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسـاذ مساعد بأستإيماف مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ

  نورا رجب عبد العظيم عبد الرحمن ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 14
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة عف مستوي العامؿ المثبط ليجرة الخمية االكولو وعامؿ نخر الوـر الفا في مصؿ الدـ في البياؽ غير القطاعي
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسـاذ مساعد بأستإيماف مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ

  أحمد سمير حممي مكرم  دكتوراه طب وجراحة العين /طـــ 15
 :   الرسالةموضوع

قياس سمؾ القرنية بعد التصحيح االنكساري الضوئي التقميدي مقارنة بقياس سمكيا بعد التصحيح االنكساري الضوئي ذات 
 .الخطوة الواحدة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـاذ بأستصابر حامد السيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـاذ بأستعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػة العيف قسـاذ مساعد بأستمحمد سامي عبد العزيز   / د.ػ أ

  ىاجر محمد عبد الباقي حبيش  ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 16
 :   الرسالةموضوع

تقييـ الخصائص المورفولوجية لموذمة البقعية السكرية في المرضي الذيف يعانوف مف اعتالؿ الشبكية السكري غير التكاثري مقابؿ 
 .دراسة التصوير المقطعي التوافقي الطيفي : اعتالؿ الشبكية السكري التكاثري 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـاذ بأستحاتـ محمد مرعي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػة العيف قسـاذ مساعد بأستمروة عمى زكي    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وجراحػػػة العيف قسـمدرس بنيي خيرت جابر    / ػ   د
  أحمد محمد يسري شمقامي  ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 17

 :   الرسالةموضوع
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 .دور التنظير الداخمي مع التصوير بالموجات الفوؽ صوتية في تشخيص أوراـ البنكرياس 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستحاـز حسف عيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستوليد عبد الفتاح موسي   / د.ػ أ

  مروة أحمد ثابت   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

 .االرتباط بيف محطة رأس الجنيف عند التشخيص األوؿ لممرحمة الثانية مف المخاض ونتائج الوالدة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـاذ ورئيس أستمحمد أحمد سامي قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػد قسـاذ مساعد بأستنياد محمود حسني    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قسـمدرس بعصاـ عبد الظاىر أميف   / ػ   د

  أحمد محمد جمال الدين البزار  دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 19
 :   الرسالةموضوع

تقييـ متوسط حجـ الصفائح الدموية وعرض توزيع الخاليا الحمراء و عرض توزيع الصفائح الدموية كدالالت غير نافذة في 
 .أمراض القولوف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ ورئيس أستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بريياـ صالح الزيات   / ػ   د

  رييام سعيد إبراىيم الشماخ  دكتوراه طب األطفال /طـــ 20
 :   الرسالةموضوع

 . كمؤشراف لتشخيص و التنبؤ بالتسمـ الدموي في وحدة العناية المركزة لألطفاؿ 27 واإلنترلوكيف 2دور األنجيوبيوتيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاستشاري مساعد بأسماء عبد السميع محمود   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػة  قسـاذ مساعد بأستمحمد سميماف رزؽ    / د.ػ أ
  إيمان سامي السيد الدراجيني  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 21

 :   الرسالةموضوع
تأثير الوخز باإلبر الدقيقة مع البالزما الغنية بالصفائح الدموية الذاتية مقابؿ الوخز باإلبر الدقيقة مع األنسوليف الموضعي في 

 .عالج ندبات حب الشباب الضامرة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستداليا مفر السقا    / د.ػ أ
 
 

  منة اهلل خيرت عبد العزيز  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 22
 :   الرسالةموضوع
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 . في مرضي الثآليؿ الفيروسية 22دراسة مستوي مصؿ إنترلوكيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ ورئيس أستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  عمياء إبراىيم أحمد أبو عميوة  دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة /طـــ 23
 :   الرسالةموضوع

جراءات مكافحة  (المستعمرة والمعدية)التوصيؼ الظاىري والجزيئي لممكورات العنقودية الذىبية المقاومة والحساسة لمميثيسيميف  وا 
 .العدوي في وحدة العناية المركزة في مستشفيات جامعة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيوبوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمبروؾ محمود محمد غنيـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيوبوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستسحر عمى محمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيوبوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس برشا جالؿ مصطفي عبد النبي  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيوبوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بإسراء السيد الميدي   / ػ   د

  أسماء كمال محمد عامر  دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة /طـــ 24
 :   الرسالةموضوع

الفعالية المضادة لألغشية الحيوية وعوامؿ الضراوة لمميرتنوؿ في مقاومة المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيميف 
(MRSA)  مف مستشفيات جامعة المنوفية. 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيوبوجيا الطبيػػة قسـاذ ورئيس أستأمؿ فتح اهلل مقمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيوبوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستعزة زغموؿ لبيب    / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية والبايولوجيا الجزيئية قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الميكروبيوبوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بأسماء شعباف محمد سميـ   / ػ   د

  إبراىيم أحمد شمبي   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 25
 :   الرسالةموضوع

 .صالحية قياسات الموجات الصوتية التقميدية مقارنة بالتصوير االجيادي في تشخيص جمطة الشرياف الرئوي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بفاطمة الزىراء عبد المنعـ زيف  / ػ   د

  يوسف أحمد محمد أبو الفضل  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 26
 :   الرسالةموضوع

 العالقة بيف الضغط الوريدي المركزي وجياز القياس الكيربائي ألداء القمب في متابعة مرضي فشؿ عضمة القمب
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد مختار القرش    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد السيد سميماف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب مدرس طب الحاالت الحرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحمد محمود طريح   / ػ   د

  عمرو حامد عمى حامد   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 27
 :   الرسالةموضوع
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عالقة ديناميكية تخطيط القمب بالعبء اإلقفاري باستخداـ تصوير نضح عضمة القمب في المرضي الذيف لـ يتعرضوا الحتشاء 
 .سابؽ في عضمة القمب 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستىالة محفوظ بدراف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستنجالء فييـ أحمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد السيد سميماف   / ػ   د

  محمد عبد العزيز السمنودي  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 28
 :   الرسالةموضوع

دراسة العالقة بيف الضغط الوريدي المركزي ومعامالت ضيؽ األوردة الوداجية الداخمية والوريد االجوؼ السفمي في مرضي 
 .ضعؼ عضمة القمب 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمود عمى محمود سميماف  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد السيد أحمد سميماف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمحمد بسيوني الغناـ   / ػ   د

  إيياب رمضان محمد فرحات  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

 .العالقة بيف مستوي الييموجموبيف السكري ودرجة إصابة الشراييف التاجية في مرضي ما قبؿ السكري باستخداـ مقياس سينتاكس 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمراد بشاي مينا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بسوزي صالح الشيف   / ػ   د

  أميرة حسن أحمد الدمرداش  ماجستير طب األطفال /طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

-5القيـ الطبيعية لمكبد والطحاؿ والكمي بالفحص اإلكمينيكي وبالموجات فوؽ الصوتية في األطفاؿ األصحاء المصرييف مف سف 
 . سنة 11

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستوائؿ عباس بحبح    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بزيف عبد المطيؼ عمر   / ػ   د
  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ مساعد بوليد عبد الفتاح موسي   / ػ   د

  مي نبيل حمزة    ماجستير طب األطفال /طـــ 31
 :   الرسالةموضوع

القيـ الطبيعية لمكبد والطحاؿ والكمي بالفحص اإلكمينيكي وبالموجات فوؽ الصوتية في األطفاؿ االصحاء المصرييف مف سف 
 . سنة 12-18

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستوائؿ عباس بحبح    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بىبو محمد صبحي الزفزاؼ   / ػ   د
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  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىياـ عبد المنصؼ عبد المطيؼ  / ػ   د

  رحاب حسن الحصري   ماجستير طب األطفال /طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

القيـ الطبيعية لمكبد والطحاؿ والكمي بالفحص اإلكمينيكي وبالموجات فوؽ الصوتية في األطفاؿ األصحاء المصرييف مف سف 
 .حديثي الوالدة إلى خمس سنوات 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستوائؿ عباس بحبح    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قسـمدرس بزيف عبد المطيؼ عمر   / ػ   د
  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ مساعد بوليد عبد الفتاح موسي   / ػ   د

  أحمد ياسين الرفاعي   ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 33
 :   الرسالةموضوع

 .دور الرنيف المغناطيسي في تقييـ آفات العمود الفقري عند األطفاؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحاـز حسف عيد     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىياـ عبد المنصؼ عبد المطيؼ  / ػ   د

  أحمد محمد رضا البمييي  ماجستير الجراحة العامة /طـــ 34
 :   الرسالةموضوع

 .القياسات ثالثية اإلبعاد لألنؼ المصرية وتطبيقاتيا في جراحات تجميؿ األنؼ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ  اذ بقسـأستفؤاد محمد غريب     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمود عبد المطيؼ بيراـ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ  مدرس بقسـحساـ حسف فوزي     / ػ   د
  أسامة سعيد حسين أبو العال  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 35

 :   الرسالةموضوع
 .والصفراء الغير مباشرة لمتنبؤ بالوفاة المبكرة في البالغيف المصابيف بمرض كورونا المستجد شديد القسوة  (ABO)فصيمة الدـ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعالء عفت عبد الحميد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بعمى محمد الخولي   / ػ   د

  أية عبد الغني محمد عبد الغني  ماجستير طب الحاالت الحرجة /طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

في الحاالت المعتدلة مف  (ىيباريف منخفض الوزف الجزيئي)مقارنة الجرعة العالجية مقابؿ الجرعة الوقائية مف مضادات التخثر 
  .19مرضي كوفيد 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة قسـاذ مساعد بأستعبد الرحمف أحمد أحمد   / ػ   د

 
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة قسـمدرس بوفية رمضاف ميدي  / ػ   د
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  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة قسـمدرس بنادية محي الديف بيجت / ػ   د

  محمد عالء جودة   دكتوراه عالج األورام والطب النووي/طـــ 37
 :   الرسالةموضوع

 .تطوير تقنية معتمدة عمى اكتشاؼ البصمات الميثيمية في الحمض النووي الحر لمكشؼ عف أوراـ القولوف والمستقيـ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األوراـ والطب النووي قسـاذ ورئيس أستمحمد أبو الفتوح شحاتو  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األوراـ والطب النووي قسـاذ مساعد بأستالشيماء محمود الحنفي  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األوراـ والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب النووي قسـمدرس بأميرة إبراىيـ الدسوقي  / ػ   د

 اذ الباثولوجيا بمركز أوراـ أـ دي أندرسوف جامعػػػػػة تكساس الواليات المتحدةأستراجياالكشمي لوثرا  / د.ػ أ
 

  301/4/12/2021الموضوع رقم 

عمى استحداث الدبموم والماجستير الميني لمموجات فوق الموافقة  وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
  .(االيكو)الصوتية لمقمب 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

  302/4/12/2021الموضوع رقم 

 لكل من  الموافقة عمى اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح الدرجةػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
: عمى النحو التالي 

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة المخ واألعصاب دكتوراه أحمد عباس عبد السالـ / ط 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب الحاالت الحرجة دكتوراه  نجالء سامي عبد اليادي /ط 2
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير   عمى أبو بكر السيد الزيني/ط 3
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   أسماء محمد عبد الرسوؿ عبد الحافظ/ط 4
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير   يارا محمود عبد الرازؽ/ط 5
جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير   حاب عبد الناصر محمد سميماف/ط 6
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير   حسيف سعيد خطاب/ط 7
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير   أحمد سعيد محمد/ط 8
ممتاز جراحة العظاـ ماجستير   عمر عبد العزيز موسي/ط 9
// جيدالتخدير والعناية المركزة ماجستير   حسناء محمد نجيب محمود عرفو/ط 10
جيد جدا طب الحاالت الحرجة ماجستير   محمود محمد عبد القوي/ط 11
// جيدطب الحاالت الحرجة ماجستير   ىدير حسيف محمود غنيـ/ط 12
// جيدجراحة األنؼ واألذف والحنجرة ماجستير   عالء محمد عبد الرسوؿ عبد اهلل/ط 13
جيد جدا الجراحة العامة  ماجستير   محمد عبد اليادي محمد تعيمب/ط 14
جيد جدا طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير   مصطفي محمد السيد إسماعيؿ النمر/ط 15
ممتاز الميكروبيولوجيا  ماجستير   نشوي نبيؿ خميس/ط 16
جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير   أحمد صالح السيد شمبي/ط 17
//  جيدطب األسرة ماجستير   عمياء زكريا السعدني/ط 18
// جيدطب األطفاؿ دبمـو   محمد عمى عبده عبد اهلل/ط 19
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القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  303/4/12/2021الموضوع رقم 

: ف إحاطة المجمس عمما  ػ بشأوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 . 19/12/2021ػػ االنتياء مف الجزء الثاني مف امتحانات الدراسات العميا دور أكتوبر الجزء الثاني بتاريخ 1
. ػػ ضرورة تصحيح جميع أوراؽ االمتحانات التحريرية بالكنتروؿ 2
. ػػ ضرورة تسجيؿ السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى منصات البحث العممي 3

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  304/4/12/2021الموضوع رقم 

دبموم ) 2021اعتماد نتيجة الجزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . (وماجستير ودكتوراه

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة  ...  :الدبموم : أوال : الموافقة عمى 
 

النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م 

% 83.33 35 7 8 42 50األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 63.63 7 4 3 11 14طب األطفاؿ  2
% 60 3 2 1 5 6أمراض القمب واألوعية الدموية  3
% 50 1 1 1 2 3طب األسرة  4
% 9.09 1 10ـــ  11 11الباثولوجيا اإلكمينيكية  5
% 27.27 3 8ــــ  11 11طب وجراحة العيف   6
% 52.63 10 9ــــ  19 19التوليد وأمراض النساء  7
% صفرـــ  1ـــ  1 1جراحة المسالؾ البولية  8
% 41.17 7 10 6 17 23الباطنة العامة  9
% صفرـــ  1ـــ  1 1جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  10
% 50 2 2 3 4 7األمراض العصبية والنفسية  11
% 14.28 1 6 1 7 8جراحة العظاـ  12
% 100 4ـــ ـــ  4 4األمراض الصدرية والتدرف  13
% 12.5 1 7ـــ  8 8الجراحة العامة  14
% صفرـــ  1ـــ  1 1التخدير  15
 

 :الماجستير : ثانيا 

النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م 

% 78.95 15 4 4 19 23أمراض القمب واألوعية الدموية  1
% 75 3 1 1 4 5الباثولوجيا اإلكمينيكية  2

// جيدجراحة العظاـ دبمـو   مايكؿ فايز ميخائيؿ سيداروس/ط 20
// جيدجراحة العظاـ دبمـو   عمرو حمدي محمد محمد/ط 21
// جيداألشعة التشخيصية دبمـو  آالء عادؿ حسيف مرعي/ ط 22
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% 100 2ـــ ــــ  2 2األنؼ واألذف والحنجرة  3
% 100 4ـــ ــــ  4 4الميكروبيولوجيا  4
% 56.52 13 10 5 23 28األشعة التشخيصية  5
% 66.67 14 7 1 21 22التوليد وأمراض النساء  6
% 100 1ـــ ــــ  1 1الصحة العامة   7
% 100 3ـــ ــــ  3 3طب المناطؽ الحارة   8
% 69.23 18 8 4 26 30طب األطفاؿ  9
% 66.66 2 1ــــ  3 3األمراض الصدرية والتدرف  10
% 23.53 4 13 4 17 21التخدير  11
% 42.85 3 4 1 7 8طب األسرة  12
% 57.14 4 3ـــ  7 7جراحة العظاـ  13
% 88.24 15 2 1 17 18األمراض الجمدية والتناسمية  14
% 100 3ـــ ــــ  3 3جراحة المسالؾ البولية  15
% 25 3 9 4 12 16طب الحاالت الحرجة  16
% 100 6ـــ ــــ  6 6الباثولوجيا  17
% 100 2ـــ ــــ  2 2عالج األوراـ والطب النووي  18
% 100 2ـــ ــــ  2 2اليستولوجيا  19
% 67.39 31 14 7 46 52أمراض الباطنة العامة  20
% 80.1 17 4 2 21 23الجراحة العامة  21
% 66.67 18 9 1 27 28طب وجراحة العيف  22
% 100 9ـــ ــــ  9 9طب الطوارئ  23
% صفرـــ  1ـــ  1 1السمعيات  24
% 100 3ـــ ــــ  3 3الفارماكولوجيا  25
% 100 2ـــ ــــ  2 2الكيمياء الحيوية  26
% 100 3ـــ ــــ  3 3الفسيولوجيا  27
% 100 3ـــ ــــ  3 3التشريح وعمـ األجنة  28
% 100 1ـــ ــــ  1 1طب الصناعات  29
% 100 1ـــ ــــ  1 1الطفيميات  30
% صفرـــ  1ـــ  1 1الطب الطبيعي  31
% 25 1 2 1 3 4األمراض العصبية والطب النفسي  32

 :الدكتوراه : ثالثا 

النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م 

% 63.63 7 4 1 11 12أمراض الباطنة العامة  1
% 100 3ـــ ـــ  3 3التشريح  2
% 84.6 11 3 1 13 14أمراض القمب واألوعية الدموية  3
% 28.5 2 5 1 6 7التوليد وأمراض النساء  4
% صفرـــ  16ـــ  16 16التخدير  5
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% 25 1 3ـــ  4 4جراحة العظاـ  6
% 12.5 1 9 2 8 10الجراحة العامة  7
% 60 3 2ـــ  5 5طب الطوارئ  8
% صفرـــ  2 1 2 3جراحة القمب والصدر  9
% 33.33 5 11 2 15 17طب وجراحة العيف  10
% 80 4 1ـــ  5 5طب المناطؽ الحارة  11
% 47.5 8 9 2 17 19جراحة التجميؿ والحروؽ  12
% 100 2ـــ ـــ  2 2الفارماكولوجيا  13
% 100 3ـــ ـــ  3 3الفسيولوجيا  14
% 50 1 1ـــ  2 2الطفيميات  15
% صفرـــ  4ـــ  4 4طب الحاالت الحرجة  16
% 100 1ـــ ـــ  1 1الطب الطبيعي  17
% 100 2ـــ ـــ  2 2الباثولوجيا  18
% 33.33 1 2 1 3 4األمراض الجمدية والتناسمية  19
% 100 1ـــ ـــ  1 1األمراض الصدرية والتدرف  20
% 50 1 1 1 2 3الطب النفسي  21
% 86 6 1ـــ  7 7طب األطفاؿ  22
% صفرـــ  3ــــ  3 3عالج األوراـ والطب النووي  23
% 75 3 1ــــ  4 4الباثولوجيا اإلكمينيكية  24
% 100 2ـــ ـــ  2 2اليستولوجيا  25
% 100 1ـــ ـــ  1 1الصحة العامة  26
% 100 2ـــ ـــ  2 2األمراض العصبية  27

  305/4/12/2021الموضوع رقم 

 2021ف اعتماد نتيجة ومنح درجة دبمومة مكافحة العدوي دور أكتوبر  ػ بشأوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
: المجموعة السادسة عمى النحو التالي 

  87  الناجحوف 90  الحاضروف 93المتقدميف  : اعتماد النتيجة: أوال 
% 96.66  النسبة المئوية 5 الغائبوف  3الراسبوف  

: منح درجة  : ثانيا 
السيدة صبري محمد جاد    التمريض ممتاز  / ػػػ ط1
داليا جالؿ مرسي المخرط   التمريض ممتاز / ػػ ط2
سارة حمدي عبد الواحد غانـ  التمريض ممتاز /ػػ ط3
مناؿ عبد العزيز محمد الفقي  التمريض ممتاز / ػػ ط4
منى محمد عبد الحميد أحمد شقوير التمريض ممتاز / ػػ ط5
نعمة السيد خميؿ إبراىيـ   التمريض ممتاز / ػػ ط6
آالء ناجي حفظي السيد   طب أسناف ممتاز / ػػ ط7
رجب عبد العظيـ الكومي العمروسي طب أسناف ممتاز  / ػػ ط8
كوثر طاىر عمى أبو زيد   طب أسناف ممتاز / ػػ ط9

نانسي اميؿ نسيـ حنا   طب أسناف ممتاز / ػػ ط10
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اسالـ حساـ عبد المعطي يوسؼ  طب أسناف ممتاز / ػػ ط11
أسماء أحمد جالؿ عبد الرحمف عواد صيدلة  ممتاز / ػػ ط12
آالء الحسيني يوسؼ شعير  صيدلة  ممتاز /ػػ ط13
أميرة محمد أحمد محمد الشناوي  صيدلة  ممتاز / ػػ ط14
إيناس محمد حامد المشد   صيدلة  ممتاز /ػػ ط15
جيياف موسي محمد سالمو  صيدلة  ممتاز / ػػ ط16
دعاء خالد عبدالحميـ البسطويسي  صيدلة  ممتاز / ػػ ط17
رحاب محمد وجيو محمد عبد المنعـ زيد صيدلة  ممتاز /ػػ ط18
رشا أحمد يوسؼ عرفو   صيدلة  ممتاز / ػػ ط19
رىاـ محمد عبد الموجود محمد  صيدلة  ممتاز /ػػ ط20
ريياـ شحات حسيب الفيومي  صيدلة  ممتاز / ػػ ط21
سارة صالح عبد العاطي العطفي  صيدلة  ممتاز /ػػ ط22
سمر أحمد الشحات أحمد   صيدلة  ممتاز /ػػ ط23
فاطمة الزىراء محمد حسني فييـ  صيدلة  ممتاز / ػػ ط24
مروة محمد عاطؼ عبد المقصود صيدلة  ممتاز / ػػ ط25
منى إسماعيؿ بديوي عمر الغباشي صيدلة  ممتاز / ػػ ط26
مني محمد أحمد محمد الشناوي  صيدلة  ممتاز / ػػ ط27
نياؿ عبد العاطي يحيي الحفني  صيدلة  ممتاز / ػػ ط28
نورىاف أشرؼ محمد عبد التواب   صيدلة  ممتاز / ػػ ط29
ىاجر سامي محمود أبو راشد  صيدلة  ممتاز / ػػ ط30
ىبو اهلل أشرؼ محمد عبده محمد  صيدلة  ممتاز / ػػ ط31
ىبو موسي عبد المعطي محمد  صيدلة  ممتاز / ػػ ط32
يارا محسف متولي عمار   صيدلة  ممتاز / ػػ ط33
اروي عبد الحميد أبو العـز محمد  طب بشري ممتاز   / ػػ ط34
أماني أحمد البسيوني البنا  طب بشري ممتاز / ػػ ط35
أميرة عبد الجواد عبد الفتاح طبؿ  طب بشري ممتاز / ػػ ط36
إيماف محمد أحمد عمى دىمو  طب بشري ممتاز / ػػ ط37
أية مصطفي عمى بركات  طب بشري ممتاز / ػػ ط38
دينا عبد العزيز عبد الحارث حماد طب بشري ممتاز / ػػ ط39
رضواف عبد الرحمف عبد الفتاح  طب بشري ممتاز /ػػ ط40
روضو أيمف عبد الحميد النحمو  طب بشري ممتاز / ػػ ط41
سالي عبد الونيس محيسف حسف  طب بشري ممتاز / ػ ط4ػ2

سحر مجاىد محمود مجاىد  طب بشري ممتاز / ػػ ط43
سمر سامي محمود أبو راشد  طب بشري ممتاز / ػػ ط44
سمير إبراىيـ السيد الديسطي  طب بشري ممتاز / ػػ ط45
شيماء مرسي محمد السنجياوي  طب بشري ممتاز / ػػ ط46
محمد سعيد مصطفي الخولي  طب بشري ممتاز /ػػ ط47
مروة سعيد إبراىيـ غراب   طب بشري ممتاز / ػػ ط48
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منى صالح عيد عبد الحميد  طب بشري ممتاز / ػػ ط49
نجوي محمد عبد المطيؼ بدر  طب بشري ممتاز / ػػ ط50
ىبو عبد الحميد أبو العـز محمد  طب بشري ممتاز / ػػ ط51
والء عادؿ محمد شبؿ محمد   طب بشري ممتاز / ػػ ط52
أميرة ىانـ عبد السالـ فيمي  صيدلة  مقبوؿ / ػػ ط53
عبير عزب أحمد إبراىيـ   طب أسناف جيد جدا / ػػ ط54
نيي فرج إبراىيـ باشا   طب أسناف جيد جدا /ػػ ط55
أماني محمد إسماعيؿ حسف  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط56
أمينة صالح محمد رزؽ   صيدلة  جيد جدا / ػػ ط57
إيماف فتحي محمد السيسي  صيدلة  جيد جدا / ػػػ ط58
إيماف محمد العزب عيد   صيدلة  جيد جدا / ػػ ط59
ثريا محمود رياض محمود  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط60
دعاء السيد يوسؼ محمد   صيدلة  جيد جدا /ػػ ط61
رانيا عبد العظيـ محمد أبو طالب  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط62
ريياـ السيد محمد سميماف  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط63
سارة عاطؼ عبد القادر القميني  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط64
عال بياء عبد المحسف فكري  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط65
عماد سيد أحمد عمى نصار  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط66
فاطمة إبراىيـ جابر قشور  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط67
مروة ممدوح عبداليادي البحيري  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط68
ىاجر محمد إبراىيـ بدوي  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط69
احساف يحيي عبد العزيز الصاوي صيدلة  جيد جدا / ػػ ط70
عبير محمد مصطفي محمد  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط71
أحمد السيد عطا اهلل ىنطش  طب بشري جيد جدا / ػػ ط72
أشرؼ محمد محمد السيد فايد  طب بشري جيد جدا / ػػ ط73
بسمة فؤاد عبده شياب   طب بشري جيد جدا / ػػ ط74
سوزاف أحمد حسيف الصواؼ  طب بشري جيد جدا / ػػ ط75
صفاء عبد الفتاح السيد بدر  طب بشري جيد جدا / ػػ ط76
عال عبد المحسف فتحي عبد المطيؼ طب بشري جيد جدا /ػػ ط77
مروة عباس السيد االشموني  طب بشري جيد جدا / ػػ ط78
مريـ طارؽ شوقي محمد   طب بشري جيد جدا / ػػ ط79
ىدير حسف حافظ جبريؿ   طب بشري جيد جدا / ػػ ط80
ىناء جابر عبدالعميـ خميس  طب بشري جيد جدا / ػػ ط81
ىند صبحي محمد سالـ   طب بشري جيد جدا / ػػ ط82
ىند محمود محمود حسانيف  طب بشري جيد جدا / ػػ ط83
أميرة سعيد شحاتو عمى المدبوح  التمريض جيد جدا / ػػ ط84
شيماء عمى سعد عثماف عبد اهلل  صيدلة  جيد جدا / ػػ ط85
// إيماف سعيد عبد الحي عطوه  طب بشري جيد/ ػػ ط86
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// ريياـ سمير السيد شمبي   طب بشري جيد/ ػػ ط87
: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 
 
 
 
 

لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن السيد األستاذ الدكتور /    وا 
 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة 

 
           

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

 

 
 


