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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2022 /2021للعام الجامعي " األوليالجلسة " 

 12/9/2021الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " األوليالجمسة "عقد مجمس الكمية 
:  عميد الكمية ورئيس المجمس بحضور كؿ مفمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ12/9/2021األحد 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
  رئيس قسـ طب وجراحة العيف     ىدى محمد كامؿ السبكي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     عصاـ عبد الونيس بحيري/ 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
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ سمر جابر أحمد سميماف     /د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة      محمد عبد الواحد جابر / د.ػ أػ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ   أحمد أنور عطية خطاب / 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
  رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػابحساـ 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
   أيمف محمد محمود عبيد    رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ 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
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ

 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / ػ   د
  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      أمؿ أحمد سالمة/ ػ   د
رفيؽ فكري برسـو    قائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدر / ػ    د
 ىالة محمد الحروف          قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / ػػ   د
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  (المتميز)
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
  بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة متفرغ أستاذ    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ د.أ ػ
   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 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد    / د.ػ أ
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ أسامة عمى إبراىيـ الكيالني     / د.أ
  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 عمى الحسينف    / 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 صبرس مشحوت     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػػػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا ػػػأستاذ بقس   محمد إبراىيـ شعباف / د.ػ أ
 نيفيف محمد الشريؼ    أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةغادة محمود سمطاف      / د.ػػػ 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 األنؼ واألذف والحنجرةمتفرغ أستاذ محمد قمر الشرنوبي     / د.ػ أ
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي     / د.أـ 

  أمراض النساء والتوليدبقسـ نياد محمود حسني عيسي    أستاذ مساعد / ػ  د
  اليستولوجيا بقسـ رمضاف عبد الونيس محمد     مدرس/ ػ  د
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 
: وتم دعوة كل من * 

  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
أحمد راغب توفيؽ سالـ  األستاذ بقسـ الباطنة العامة ونائب مدير وحدة العالقات الخارجية / د.ػػ أ
 

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

المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي     األستاذ نجوي نشأت حجازى/ ػ د
. رئيس القسـ / د. باإلنابة عف أػةاألشعة التشخيصيػػػػقسـ  األستاذ ب معاليمحمد/ د.وحضر أ* 
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 الحضور عدم عن إعتذر وقد * 
  الفسيولوجياأستاذ بقسـ ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ / د. أ.

 :عن الحضور كل من تغيب وقد * 
   رئيس قسـ الفسيولوجيا  جرجس صبري يوسؼ/د. أ   حاتـ محمود سمطاف رئيس قسـ الجراحة العامة/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة /د.ػ أ   ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا /د.أػ 
 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذعالء حسف مرعي / د.ػ أ   بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف / د.ػ أ
 بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ مايسة عطية كفافي  / د.أاألشعة التشخيصية ػ أستاذ بقسـ حاـز حسف عيد حسف   / د.ػ أ
المسالؾ البولية   قسـ جراحة ب  محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ/د.المخ واألعصاب  ػ أقسـ جراحة ب  ىشاـ محمد يسري  أستاذ/د.ػ أ
 يف أستاذ بقسـ طب وجراحة العىاني أحمد خيري  /د.أػ   ياسر محمد الشيخ أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ
 الصدرية مراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.ػػ أاألمراض الصدرية والتدرف أستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي   /د.ػ أ
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية عميد  /د.ػػ أ  طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ  عمى محمد الشافعى / د.ػػػ أ
  التخديرمدرس بقسـ وفية رمضاف السيد ميدي  / دالتخدير ػ أستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار  / د ػ 
     

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 

. وىنا سيادتو السادة الحضور بالعام الدراسي الجديد*
 

: المناقشات 

ـــ زيارة وزير التعميم العالي   3ــ الكتاب الجامعي  2ـــ تطعيمات كورونا  1
ـــ حضور دورات مركز تطوير التعميم الطبي ووحدة القياس والتقويم شرط لمتقديم لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد والتسجيل 4

. لدرجتي الماجستير والدكتوراه 
: القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 :المصادقات : أوال 
  1/1/9/2021 الموضوع رقم 

  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2020/2021 يلمعاـ الجامع" الثانية عشرالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
 حتى 805/12/8/2021 والمتضمنة القرارات مف29/8/2021 والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ 15/8/2021

887/12/8/2021  .
: القــــرار 

المصادقة 
  2/1/9/2021الموضوع رقم 

. عميد الكمية بالتفويض / د.موضوعات شئون ىيئة التدريس التي وافق عمييا أالمصادقة عمى 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
األستاذ المساعد بقسـ الجراحة العامة لشغؿ وظيفة أستاذ الجراحة أحمد صبري أحمد الجمال / الموافقة عمى تعيين د*

. العامة تخصص دقيؽ جراحة األوراـ حيث أنو ممتـز في سموكو وعممة منذ تعيينو أستاذ مساعد بالقسـ 
: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 

  3/1/9/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
3/8/2021 . 
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القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  4/1/9/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
5/9/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  5/1/9/2021الموضوع رقم 

. 5/9/2021 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  6/1/9/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
12/8/2020.   

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  7/1/9/2021الموضوع رقم 

 والمنعقدة 2020/2021لمعاـ الجامعي لجنة القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .12/9/2021 والممتدة حتي 5/9/2021 الموافؽ األحديـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  8/1/9/2021الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يـو  مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميزع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
.  12/9/2021الموافؽ 

القــــرار 

. والموافقة عمى ما جاء بالمحضر ... أحيط المجمس عمما
 
: موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  : ثالثا  

  9/1/9/2021الموضوع رقم 

.  2021/2022 الموافقة عمى تشكيل مجمس الكمية لمعام الجامعي الجديد ػ بشأف عميد الكمية/ د.مذكرة أ
 
 
 

: القــــرار 

:  عمى النحو التالي التشكيل الجديدالموافقة عمى 
 عميد الكمية    رئيسا لممجمسمحمود عبد العزيز متولي قورة  / د.ـ أأ 
التعميـ والطػػػػػالب وكيؿ الكمية لشئوف ناصر محمد عبد الباري   / د.ـ أ1
    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػػػػوثطاىر عبد الستار محمود/ د.ـ أ2
  وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة عبد الرحمن السباعي سرحان/ د.أ ـ3

: ب ـ رؤساء األقسام 
    رئيس قسـ أمراض النساء والتوليػػػػد محمد أحمد سامي قنديل/د.ـ أ1
رئيس قسػػػـ الباثولوجيػػػػػػا      مشيرة محمد عبد الواحد /د.ـ أ2
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 ع ػطب المجتـالصحة العامة و   رئيس قسـ أميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ـ أ3
   رئيس قسـ األمراض الباطنة العامػػػػة  عبد اهلل عبد العزيز بينسي/ د.ـ أ4
ة ػ  رئيس قسـ جراحة المسالؾ البوليػػػ  سمطان محمد سمطان/ د.ـ أ5
ة العػػػػػيف ػ    رئيس قسـ طب وجراحىدي محمد كامل السبكي/د.ـ أ6
 ؼ واألذف والحنجػػػرةػرئيس قسـ األفعصام عبد الونيس بحيري    /د.ـ أ7
 رئيس قسـ الجراحػػة العػػػامػػػػة   حاتم محمود سمطان / د.ـ أ8
   رئيس قسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػة  بسمة عبد المنعم دسوقي محمد/د.ـ أ9

   رئيس قسـ جراحة التجميؿ والحػػػروؽ محمد أحمد أحمد مجاىد/ د.ـ أ10
   رئيس قسـ الطفيميػػػػػػػػػػات نادية صالح محمد النحاس/ د.ـ أ11
 والعناية المركػػػزة  رئيس قسـ التخدير  غادة عمى حسن إبراىيم/ د.ـ أ12
 اػػرئيس قسـ الفسيولوجيػػػػػػػ   جرجس صبري يوسف حنا/ د. أـ13
رئيس قسـ الطب الطبيعي والتأىيػػػؿ    سمر جابر أحمد سميمان/ د. أـ14
رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة    محمد عبد الواحد جابر / د.ـ أ15
  رئيس قسـ طػػػػب األطفػػػػػاؿ أحمد أنور عطية خطاب / د.ـ أ16
   رئيس قسـ األمػػراض الصدرية والتدرف أحمد عامر عبد الوىاب خميس/ د.ـ أ17
   رئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدموية محمد فيمي النعماني / د.ـ أ18
  رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النػووي  محمد أبو الفتوح شحاتو/ د.ـ أ19
 خ واألعصابػػػرئيس قسـ جراحة الـ           حسام عبد الحكيم النعماني/ د.أـ 20
رئيس قسـ التشريح واألجنػػػػػػة   ىناء زكريا عامر نوح  /د.ـ أ21
رئيس قسـ األمراض المتوطنػػػػػة    أيمن محمد عبد الغني المحمح/ د.ـ أ22
 رئيس قسـ جراحػة العظػػػػػػػاـأيمن محمد محمود عبيد   / د.ـ أ23
  رئيس قسـ األمراض النفسيػة والعصبيػة رشا عمى مصطفي القباني / د.ـ أ24
  رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعػة   أمل فتح اهلل عبد الرحيم مقمد/د.ـ أ25
رئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية           عزة وجيو زناتي / د.أـ 26
رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية   ميا محمد عمى البطش  /د.ـ  أ27
رئيس قسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػة  / د. أـ28
رئيس قسـ الكيميػػاء الحيويػػػػػة / د.ـ أ29
    قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػػػرةأمل أحمد عبد المقصود سالمة/ د.ـ أ30
 قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجيا ومنسؽ برنامج الطب التكاممي ىالة محمد السيد الحرون/ د.ـ أ31
   قائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدررفيق فكري برسوم سميمان / ـ  د32

 :ج ـ أستاذ من كل قسم 
أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػػػػػػػرة تغريد محمد فرحـات    / د.ـ أ1
سـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية أستاذ متفرغ بؽ   عادل حسين عبد المعطي /د.ـ أ2
أستاذ متفرغ بقسـ جراحة القمب والصدر أحمد لبيب أحمد دخان    / د.ـ أ3
ة والتناسمية ػ  أستاذ بقسـ األمراض الجمديعالء حسن مرعي  / د.ـ أ4
أستاذ متفرغ بقسـ الفسيولوجيػػػػػػػػػػا ىشام أحمد ضياء عبد الرازق   / د.ـ أ5
 ة التشخيصيػػػة  ػػػػ  أستاذ بقسـ األشعحازم حسن عيد حسن  / د.ـ أ6
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ػػػػا ػػ   أستاذ متفرغ بقسـ اليستولوجيػػػػػ مايسة عطية كفافي/ د.ـ أ7
    أستاذ بقسـ جراحػػػػػة العظػػػػػاـ محمود محمد ىدىود/ د.ـ أ8
ػػػػة  ػػاء الحيويػػ    أستاذ بقسـ الكيميػ منال عبد العزيز سعفان/د.ـ أ9

أستاذ بقسـ األمراض المتوطنػػػػػة   حسام إبراىيم محمد عمى / د.ـ أ10
   أستاذ بقسـ جراحة المخ واألعصػػػػػابىيثم البمتاجي محمد  / د.ـ أ11

ب األطفػػػػػػػػاؿ ػ أستاذ بقسـ طػغادة محمد عمى المشد   / د.ـ أ12
قسـ جراحػػػة المسالؾ البولية أستاذ ب  محمد عبد المنعم الشاذلي / د.ـ أ13
 راض النسػاء والتوليػػػػدػ   أستاذ بقسـ أـأسامة عمى إبراىيم الكيالني/ د.ـ أ14
ة والعصبيػة ػػأستاذ بقسـ األمراض النفسيأكثم إسماعيل عبد الرحمن   / د.ـ أ15
قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  ب أستاذعزة زغمول لبيب    / د. أـ16
    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ ياسر محمد الشيخ / د.ـ أ17
 ب وجراحػػػة العيػػفػػ أستاذ بقسـ ط أمين فيصل أمين المقوة / د.ـ أ18
  أستاذ بقسـ عالج األوراـ والطب النػػووي سوزان عمى الحسيني   / د.ـ أ19
ة ػػة العاـػػػػ  أستاذ بقسـ أمراض الباطفأحمد محمد محمد زىران / د. أـ20
 والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر   أماني سعيد عمار  /د.ـ أ21
أستاذ بقسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية مفرح محمد حجازي    / د.ـ أ22
  أستاذ بقسـ الجراحػػػػة العامػػػػػة محمد صبري مشحوت  / د.ـ أ23
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا ػػػأستاذ بقس  محمد إبراىيم شعبان  / د.ـ أ24
    أستاذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرف رنا حممي اليمباوي / د.ـ أ25
  أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة نيفين محمد الشريف  / د.ـ أ26
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية غادة محمود سمطان / د.ـ أ27
   أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات أميرة فتحي عبد العاطي/ د.ـ أ28
طػب المجتمع  الصحة العامة وأستاذ بقسـ    إيمان عبد العظيم عبد الخالق/ د.ـ أ29
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرةأيمن عمى عبد الفتاح    / د.ـ أ30
 ا اإلكمينيكيػػػػةػػ   أستاذ بقسـ الباثولوجي أحمد عبد الرحمن سنيل /د.ـ أ31

:  د ـ أقدم اثنين أستاذ مساعد وأقدم اثنين مدرس 
أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة  محمد ياسر إبراىيم البحار    / ـ د
 أستاذ مساعد بقسـ التوليد وأمراض النساء  نياد محمود حسني عيسي    / ـ د
 مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة وفيو رمضان السيد ميدي     / ـ د
مدرس بقسـ اليستولوجي  رمضان عبد الونيس محمد    / ـ د

: عمى أن يدعى كل من * 
 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية  محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ـ أ
األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ  جييان صالح صادق   / د.ــ أ
 األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممينانسي محمود حربو  / د.ــ أ
  ونائب مدير وحدة العالقات الخارجية   األستاذ بقسـ الباطنة العامة أحمد راغب توفيق سالم / د.ـ أ
 وحدة التحوؿ الرقيمى  مديرإسماعيل توفيق بدر  / د.ــ أ

 التنفيذي لوحدة الجودة االعتماد بالكمية  والمديرالكيمياء الحيوية ألستاذ المساعد بقسـ ا            رانيا محمد عزمي الشاذلي/ ـ د
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 وتنمية  ومدير مركز التعميـ الطبياألستاذ المساعد بقسـ طب األسرة نجوي نشأت حجازي      / ــ   د
الموارد البشرية 

        (2+5)منسؽ برنامج /     د ــ
 

 .في اجتماعات المجمس شيريا  لمحضور والمشاركة
  10/1/9/2021الموضوع رقم 

عدد خمسة أساتذة عمى األكثر ممن ال يتمتعون بعضوية المجمس لمدة  الموافقة عمى اختيار ػ بشأفعميد الكمية / د.مذكرة أ
 . سنة قابمة لمتجديد

: تم تشكيل لجنة لفرز األصوات من كل من  * 
رئيس قسـ جراحة المسالؾ البولية   سمطان محمد سمطان/ د.ـ أ
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة محمد عبد الواحد جابر / د.ـ أ
 أستاذ بقسـ الطب الشرعي والسمـو مفرح محمد حجازي / د.ـ أ

: القــــرار 

. يرفع لمجامعة : .. الموافقة عمى اختيار كؿ مف السادة اآلتية أسماؤىـ 
أستاذ متفرغ بقسـ جراحة العظاـ بياء الدين محمد السروي  / د.ـ أ
 أستاذ متفرغ بقسـ الجراحة العامة سعيد إبراىيم المالح / د.ـ أ
 أستاذ متفرغ بقسـ األمراض الصدرية والتدرف  أسامة فييم منصور / د.ـ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع محمود السيد أبو سالم / د.ـ أ
أستاذ بقسـ الباثولوجيا رحاب منير سمكة   / د.ـ أ

  11/1/9/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى اختيار عدد ثالثة أعضاء من الخارج عمى األكثر ممن ليم دراية خاصة بالمواد  ػ بشأفعميد الكمية / د.مذكرة أ
. رئيس الجامعة / د.التي تدرس في الكمية يعينون لمدة  سنة قابمة لمتجديد بقرار أ

: القــــرار 

 ويرفع لمجامعة : ... الموافقة عمى ترشيح كؿ مف 

حسين أحمد ندا   نقيب أطباء المنوفية / د.ـ أ1
 أبو الخير عطية   أستاذ بكمية الحقوق/ د.ـ أ2
 
 
 

  12/1/9/2021الموضوع رقم 

لمعاـ الجامعي عميد الكمية / د. الموافقة عمى تجديد تفويضات مجمس الكمية لمسيد أػ بشأف عميد الكمية/ د.مذكرة أ
2021/2022 . 

: القــــرار 

 مف العرض عمى المجاف المختصة عميد الكمية عمى أن يكون ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية/ د.تفويض ألموافقة عمى ا
:  والوكالء المختصيف وىي عمى النحو التالي 

: أوال ـ في مجال شئون التعميم والطالب 
ػ تشكيؿ لجاف الممتحنيف  2ػ تعديؿ الخطة الدراسية     1
لي الكمية  4ػ قبوؿ األعذار عف دخوؿ االمتحاف لمطالب   3 ػ تحويالت الطالب مف وا 
لي الكمية لمتدريس 5 . ػ انتداب أعضاء ىيئة التدريس مف وا 
: العالقات الثقافية : ا نيثا
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نياء البعثات الداخمية والخارجية واإلشراؼ المشترؾ والموافقة عمى السفر لمخارج 1 . ػ ترشيح ومد وا 
. ػ اعتماد الترشيح لممؤتمرات العممية والندوات والدورات التدريبية والميمات العممية والمنح والجوائز 2

: شئون ىيئة التدريس  : ثالثا
. ػ تشكيؿ لجاف المطابقة لممدرسيف المساعديف الذيف يعمموف بالكمية لتعيينيـ مدرس باألقساـ المختمفة 1
.  ػ اإلعارات الخارجية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس في التجديد2
. الترقيات لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى أف يتـ المصادقة عمييا في المجمس الالحؽ .3

: الشئون المالية  : رابعا
. ػ قبوؿ التبرعات واليدايا لمكمية 1

. التفويض في األمور الطارئة لحين عرضيا عمى المجمس : خامسا 
  13/1/9/2021الموضوع رقم 

 . 2021/2022 الموافقة عمى تشكيل مجالس األقسام لمعام الجامعي الجديد  ػ بشأف عميد الكمية/ د.مذكرة أ
: القــــرار 

أحيط المجمس عممػػا 
  14/1/9/2021الموضوع رقم 

 . 2021/2022 لمعاـ الجامعي الموافقة عمى تشكيل المجان العممية المنبثقة عن مجمس الكمية ػ بشأف عميد الكمية/ د.مذكرة أ
لجنة شئوف التعميـ والطالب ػػػػػػػػػ لجنة الدراسات العميا ػػػػػ لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة ػػػػػػ لجنة المختبرات العممية ػػػػػ )

 . (لجنة العالقات الثقافية ػػػػ لجنة المكتبات ػػػػػػ لجنة الحاسبات ػػػػ لجنة المبادئ والقيـ لألبحاث الطبية ػػػػػػ لجنة المواد والمناىج
: القــــرار 

.  يتـ تشكيميا مع الوكالء وتعرض في المجمس القادـ عمي أف يستمر العمؿ بالتشكيؿ الحالي لحيف التشكيؿ
: موضوعات أخري  : رابعا 

  15/1/9/2021الموضوع رقم 

 ػػػ بشأف الموافقة عمى إجراء دورات عممية لمسادة الباحثيف وأعضاء ىيئة التدريس مدير تحرير المجمة العممية/ د.ض خطاب أعر
 الكتابة والنشر العممي حيث أف ىذه الدورات عالية الجودة والتي تتـ بشكؿ عممي وعممي ونرجو مساواة ىذه الدورات ةعف كيفي

. بالدورات التي تعقد في الكمية مف حيث كونيا شرط لدخوؿ االمتحاف لطمبة الدراسات العميا 
: القــــرار 

 .عدـ الموافقة 
: موضوعات شئون التعليم والطالب : خامسا

  16/1/9/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى قبوؿ األعذار المرضية المتحانات الدور األوؿ لبعض وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . 2020/2021والفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي  (نظاـ قديـ)طالب الفرقة الثالثة 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ..  عمى النحو التالي قبول األعذار المرضيةالموافقة عمى 
: الفرقة الثالثة 
عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسم الطالب م 
األوؿ  الفارماكولوجياإسالـ السيد محمد محمد الفرخ  1
األوؿ  الفارماكولوجياأحمد عبد الحميد مشحوت دويدار  2
األوؿ  الفارماكولوجياإسراء رجب محمد رمضاف  3
األوؿ  الفارماكولوجياسعيد السيد محمد محمد خمؼ  4
 األوؿكؿ المواد دور أوؿ وثاف أحمد محمد عبد الجواد ياسميف  5
 العاشر (مادة الفارماكولوجيا)كؿ المواد دور أوؿ عداأحمد عمى أبو المكاـر  البربري  6
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: الفرقة الرابعة 
عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسم الطالب م 
الرابع  جميع مواد الدور األوؿ والثانيإبراىيـ بدر إبراىيـ قالش  1
الرابع جميع المواد أحمد ماج عبد الفتاح محمود عبد اهلل  2
الثالث طب الشرعي جاكميف كماؿ إسكندر عوض اهلل  3
الرابع جميع المواد  أنس أحمد محمود النحاس  4
الرابع أنؼ وأذف + طب مجتمع+ طب شرعي + رمد محمد أيمف السيد زىراف  5
األوؿ طب شرعي + رمد شروؽ مجدي عمى حسيف  6
الثالث طب شرعي كيرلس إبراىيـ عبد المسيح شرموخ  7
الثاني رمد أحمد سدي أحمد بنداري  8
األوؿ رمد أحمد صالح أبو العال محمد  9
األوؿ طب شرعي أحمد عبد المطيؼ عبد المطيؼ  10
األوؿ جميع المواد أحمد عالء عبد العزيز لبيب  11
األوؿ طب شرعي إسراء رجب سيد أحمد جودة السنطاوي  12
األوؿ أنؼ وأذف  إسراء عبد الواحد عبد الفضيؿ السواؽ  13
األوؿ طب شرعي إسالـ عبدالغفار عبدالميدي عبدالغفار  14
األوؿ طب شرعي أسماء سامي محمد الحنفي  15
األوؿ طب مجتمع أسماء طو أحمد السيد الجندي  16
األوؿ رمد آالء محمد أحمد طنطاوي  17
الثاني رمد أماني مبروؾ عمى محمد الدسوقي  18
األوؿ أنؼ وأذف + طب مجتمع+ طب شرعي + رمد بساـ محمد أبو الفتوح العفيفي  19
الثاني أنؼ وأذف + طب شرعي بسمة عبد اليادي عبد اهلل جمعو  20
األوؿ طب مجتمع تسنيـ رضا محمد مصطفي الشباسي  21
األوؿ طب شرعي روضو عادؿ محمد قمر  22
األوؿ طب شرعي زينب أسامة فرحات الجندي  23
الثاني أنؼ وأذف وحنجرة سموي عنتر عبد الحميد أحمد  24
الثاني رمد سمر زكريا السيد عبد المحسف  25
األوؿ طب شرعي شروؽ مصطفي إبراىيـ الصعيدي  26
الثاني أنؼ وأذف + رمد ضحي كامؿ أحمد يوسؼ  27
األوؿ طب شرعي عمى محمد عمى أبو الخير  28
الثالث طب مجتمع + طب شرعي كريـ مصطفي حسف عامر حسف   29
الثالث رمد محمد خالد سعد العجني  30
الثاني رمد محمد عمى محمد الخواص  31
الثالث طب شرعي محمد سامي محمد المرسي  32
األوؿ طب شرعي محمد سعيد محمد عبد الجواد  33
األوؿ طب شرعي محمد صابر رزؽ زايد زايد  34
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األوؿ طب شرعي محمود سمير فتحي كسبر  35
الثاني أنؼ وأذف + رمد محمود عماد محمد جعفر  36
الثاني أنؼ وأذف + طب شرعي محمود مبروؾ مرزوؽ ضوه  37
الثالث طب شرعي محمود محمد شبؿ مغازي  38
األوؿ طب شرعي محمود نجاح عبد المؤمف عبد الحكـ  39
األوؿ أنؼ وأذف مريـ أشرؼ محمد مختار  40
الثاني أنؼ وأذف  منار سعيد عمى مصطفي شنب  41
األوؿ أنؼ وأذف  منو اهلل صالح محمد محمد  42
الثاني طب شرعي + رمد ندي عزت عبد الرحمف السيد صقر  43
األوؿ أنؼ وأذف  نورىاف حممي رمزي سالـ   44
األوؿ رمد نورىاف رمضاف مسعد مميجي يونس  45
الثاني رمد وساـ حمدي السيد عبد النبي الخولي  46
األوؿ طب شرعي يوسؼ جابر محمود سويد  47
األوؿ طب أسرة +أنؼ وأذف+طب مجتمع+طب شرعيمحمد عبد العزيز أحمد جنو  48
األوؿ رمد نورىاف عالء الحسيني عالـ  49
األوؿ أنؼ وأذف + طب شرعي أحمد مبروؾ أحمد عبد ربو  50

  17/1/9/2021الموضوع رقم 

محمد أحمد محمد عبد اهلل المقيد / ػػػ بشأف الموافقة عمي إيقاؼ قيد الطالبوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  وذلؾ لحيف تحديد موقفة مف التجنيد 2020/2021بالفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  18/1/9/2021الموضوع رقم 

. ػػػ بشأف تحديث إستراتيجية التعميـ والتعمـ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  19/1/9/2021الموضوع رقم 

 . 2021/2022ػػػ بشأف اعتماد نظاـ الدراسة لمعاـ الدراسي وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 القــــرار

. ( أياـ أوف اليف3 أياـ حضور فعمي و3)الموافقػػة عمى اعتماد نظاـ الدراسة طبقا لتعميمات المجمس األعمى لمجامعات 
 20/1/9/2021الموضوع رقم 

إلى لجاف مركز تطوير التعميـ الطبي  (لجنة الكتاب اإللكتروني)ػػػ بشأف إضافة وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. والموارد البشرية 

 القــــرار
 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  21/1/9/2021الموضوع رقم 

. ػػػ بشأف اعتماد إحصائية الفرقة األولي والثانية والثالثة والرابعةوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  22/1/9/2021الموضوع رقم 
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ػػػ بشأف تقديـ موعد بدء العاـ الدراسي أسبوع بدال مف الموعد المحدد ليكوف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . 9/10 بدال مف 2/10

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقػػػػػػػػة 

  23/1/9/2021الموضوع رقم 

 عمى 2021/2022ػػػ بشأف فتح باب التسجيؿ لممواد االختيارية لمعاـ الجامعي وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. (المغة االنجميزية ػػػ المغة األلمانية ػػػ حاسب آلي  ػػػػ تصميـ أزياء ):النحو التالي 

(Tissue culture – clinical nutrition – surgical intensive care- complementary and alternative 

medicine). 
 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  24/1/9/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تصويبات القضايا المقدمة مف طالب الفرقة السادسة لمعاـ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2018/20219الجامعي 

 
 النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة اسـ 

الدرجة   
الكمية لممادة 

الدرجة الكمية 
لممادة 

الدرجة الكمية 
لممادة 

الدرجة 
الكمية لممادة 

الدرجة الكمية 
لممادة 

الدرجة الكمية 
لممادة 

 

أمحمد عمى حسني 
بطيقة 

النساء 
والتوليد 

435 
ممتاز 

1349 
ممتاز 

6049 
ممتاز مع 

مرتبو الشرؼ 

447.5 
ممتاز 

135.5 
ممتاز 

6061.5 
ممتاز مع 
 مرتبو الشرؼ

12.5 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:سادسا
  25/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ طب األسرة بالكمية لشغؿ وظيفة صفا حمدي القمش / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  26/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكمية لشغؿ ىبو السيد قاسم محمد / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  27/1/9/2021الموضوع رقم 

: الموافقة عمى تعيين كل من  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
المدرس بقسـ الفسيولوجي شيماء محمد عبد الغني مطاوع  / ػػػ د1
المدرس بقسـ الفسيولوجي  أمنية أمين عبد المعبود محمد  / ػػػ د2

 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
  28/1/9/2021الموضوع رقم 

: الموافقة عمى تعيين كل من  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
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أستاذ مساعد بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع داليا السيد دسوقي عبد الاله  / ػػػ د1
أستاذ مساعد بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع ىالة مروان محمد جبر   / ػػػ د2

 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
  29/1/9/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الطفيميات بالكمية لشغؿ أماني أحمد راضي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  30/1/9/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بالقسـ أحمد صبري الجمال/ درئيس قسم الجراحة العامة ــ بشأن الموافقة عمى تعيين / د.عرض خطاب أ
 .لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

 
 

  31/1/9/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ التوليد وأمراض عالء الدين فتح اهلل الحمبي/ دمذكرة شئون ىيئة التدريس ــ بشأن الموافقة عمى تعيين 
 .النساء بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  32/1/9/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ التخدير بالكمية لشغؿ صبري إبراىيم السيد أحمد/ دمذكرة شئون ىيئة التدريس ــ بشأن الموافقة عمى تعيين 
 .وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناء عمي قرار المجنة العممية الدائمة 

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

  33/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الكيمياء الحيوية سارة عمى عبد الرحمن / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  34/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الكيمياء سارة كمال عبد المقصود / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الحيوية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  35/1/9/2021الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ الباطنة العامة بالكمية ىبو أشرف إبراىيم المالكي / 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 

  36/1/9/2021الموضوع رقم 
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المعيدة بقسـ الباطنة العامة بالكمية لشغؿ نيمة محمد رضوان / 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 

  37/1/9/2021الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ األنؼ واألذف ىاجر أحمد محمد عبد المطمب / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والحنجرة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  38/1/9/2021الموضوع رقم 

المعيد كريم محمد عبد الرحمن شادي / الطبيبرئيس قسم الجراحة العامة ــ بشأن الموافقة عمى تعيين / د.عرض خطاب أ
. بالقسـ لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية حيث أنو ممتـز في سموكو وعممة منذ تعيينو معيد بالقسـ 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  39/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الجراحة رامي ربيع مميجي مصطفي / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  40/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الباطنة العامة عزت محمد عبد الوىاب / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  41/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األمراض المتوطنة بسام محمد إسماعيل مسعود / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .18/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  42/1/9/2021الموضوع رقم 

لمدة  المدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكميةمحمد أحمد أحمد رمضان / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/10/2021عاـ تاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  43/1/9/2021الموضوع رقم 

لمدة  المدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكميةىاني السيد عبد الجواد / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .4/11/2021عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  44/1/9/2021الموضوع رقم 
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األستاذ المساعد بقسـ الصحة العامة عاطف عوض ميخائيل / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب مع تغير مسمي األجازة مف العمؿ بالداخؿ إلى العمؿ بالواليات المتحدة  وطب المجتمع بالكمية
  .8/11/2021األمريكية ابتداء مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  45/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية إعارة ىبو اهلل سعد الدين خيمي / النظر في منح د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 25/9/2021لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا بعد 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  46/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ التخدير إعارة داخمية لمدة عاـ أوؿ ىالة محمد أحمد قبطان / النظر في منح د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بدوف مرتب لمعمؿ مدرس بكمية تكنولوجيا العمـو الصحية التطبيقية جامعة فاروس باإلسكندرية لمعاـ الجامعي 

. 30/9/2022 حتى 1/10/2021اعتبارا مف 2021/2022
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  47/1/9/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة القمب والصدر إعارة لمدة محمد فوزي حسن الطويل / النظر في منح د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. عاـ أوؿ بدوف مرتب لمعمؿ بدولة الكويت اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  48/1/9/2021الموضوع رقم 

 المدرس بالقسـ أجازة عالء الدين عبد السيد السقا/ منح درئيس قسم التخدير والعناية المركزة ــ بشأن / د.عرض خطاب أ
. خاصة بدوف مرتب لمدة عاـ أوؿ لمعمؿ بدولة اإلمارات العربية 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  49/1/9/2021الموضوع رقم 

ــ  : انتداب كل من عمى31/8/2021موافقة مجمس القسـ بتاريخ رئيس قسم الكيمياء الحيوية ــ بشأن / د.عرض خطاب أ
 (السبت والثالثاء)األستاذ المساعد بالقسـ  السيد صابر أبو النور   / دــ 1
  (السبت واالثنيف)األستاذ المساعد بالقسـ ياسر عبد الستار الغباشى  / دــ 2

. 2021/2022لمتدريس لمرحمة البكالوريوس بكمية الطب جامعة مصر لمعمـو والتكنولوجيا خالؿ العاـ الجامعي 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  50/1/9/2021الموضوع رقم 

عوني /  د1/9/2021 حتى 6/8/2021احتساب الفترة من الموافقة عمى ػ بشأف رئيس قسم القمب واألوعية الدموية/ د.عرض خطاب أ
. األستاذ المساعد بالقسـ بالكمية أجازة خاصة بدوف مرتب وذلؾ إلنياء متعمقاتو بمكاف عممة واعتبارات جائحة كوروناجمال شمبي 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  51/1/9/2021الموضوع رقم 

األستاذ رانيا صالح الزيات /  د31/7/2021 حتى 13/5/2021احتساب الفترة من الموافقة عمى  بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس ــ
.  المساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية أجازة خاصة بدوف مرتب 

 :القــــرار 
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. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
: موضوعات العالقات الثقافية : سابعا 

  52/1/9/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ األمراض الصدرية محمود موسى الحبشي/ د. أالموافقة عمى سفر ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
عمى نفقتو  2021 أكتوبر20 حتى 17بالكمية إلى الواليات المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر الجمعية األمريكية لمصدر في الفترة مف 

.  حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر الخاصة
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  53/1/9/2021الموضوع رقم 

محمود توفيق عبد الرحمن / الطبيبالموافقة عمى مد األجازة الدراسية  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
وعضو األجازة الدراسية عمى المنحة الشخصية المقدمة المدرس المساعد بقسـ طب وجراحة العيف بالكمية عبد اليادي 

نفقو الجامعة  عمى 20/8/2022 حتى 21/8/2021لمدة عاـ ثالث اعتبارا مف لمحصول عمى الدكتوراه من أالباما األمريكية 
 . األجنبية بتمويل خارجي

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  54/1/9/2021الموضوع رقم 

إبداء رأي الكمية في التعاون األكاديمي بين الجامعات المصرية  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. والجامعات األسبانية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  55/1/9/2021الموضوع رقم 

إبداء رأي الكمية في التعاون األكاديمي بين الجامعات المصرية  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. وجامعة الفارابي بدولة كازاخستان

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  56/1/9/2021الموضوع رقم 

تفعيل مذكرة التفاىم الموقعة بين وزارة التعميم   إبداء رأي الكمية فيػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. العالي والبحث العممي المصرية ووزارة العموم والتكنولوجيا والتعميم العالي البرتغالية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  57/1/9/2021الموضوع رقم 

تفعيل اتفاقية التعاون بين الجامعات المصرية   إبداء رأي الكمية فيػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
والجامعات األوزباكستية التي تعمل في العموم واالبتكار وذلك في أطار اتفاقية التعاون المبرمة بين البمدين في مجال التعميم 

. العالي والبحث العممي 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  58/1/9/2021الموضوع رقم 

نيى أحمد عبد / لمطبيبةـــ تغيير األجازة الدراسية 1: الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
وعضو األجازة الدراسية لجمع المادة  (طب الطوارئ واإلصابات) المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة بالكميةالحميد الجندي 

العممية لرسالة الدكتوراه بالمممكة المتحدة مف أجازة دراسية لجمع المادة العممية إلى أجازة دراسية لمحصوؿ عمى الدكتوراه عمى 
 حتى 9/12/2021اعتبارا مف ـــ الموافقة عمى مد األجازة الدراسية ليا لمدة عام 2.  نفقة الجامعة األجنبية

8/12/2022 .
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 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  59/1/9/2021الموضوع رقم 

سحر عمي محمد عمي / د.الموافقة عمى قبول االعتذار المقدم من أ ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
عف عدـ السفر الي جينيؼ بسويسرا لحضور المؤتمر الدولي السادس األستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكمية 

.  لظروؼ خاصة 17/9/2021 حتى 14/9/2021لمكافحة العدوي والمقرر عقدة في الفترة مف 
 :القــــرار 

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

  60/1/9/2021الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
( 4)بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (36)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير ودكتوراه
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  61/1/9/2021الموضوع 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
 2مدرس الفارماكولوجيا اإلكمينيكية إيماف محمد مصطفي سويد / د 1
 1مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أسماء شعباف محمد سميـ / د 2

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  62/1/9/2021الموضوع 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 القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 8/8/2021 الماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية أسماء األحمدي محمد السيد/ ط 1
 3/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية شيماء كامؿ حامد سالمة / ط 2
 3/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية رنا جماؿ أميف عبد المجيد / ط 3
 3/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية نيمة عبد السالـ محمد حريز / ط 4
 27/7/2021الماجستير اليستولوجيا ىند زكريا عبد اهلل / ط 5
 22/8/2021 دكتوراهطب األسرة والء محمود محمد عبد العزيز / ط 6
 25/7/2021الماجستير الجراحة العامة ىبو مجدي أحمد غنيمة / ط 7
 3/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية حسناء محمد صالح ناصؼ / ط 8
 1/8/2021الماجستير طب األطفاؿ وفاء عمى صالح حجازي /ط 9
 3/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أمينة محمد عياد / ط 10
 29/8/2021 دكتوراهطب األطفاؿ أزىار عبد الجابر عبد الرازؽ / ط 11
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 29/8/2021الماجستير طب وجراحة العيف أحمد طمعت محمد عيسي /ط 12
 29/8/2021الماجستير الجراحة العامة طاىر محمد عبد الحميـ الغزالي / ط 13
 29/8/2021الماجستير األمراض المتوطنة أحمد سيد أحمد الخاللي /ط 14
 29/8/2021الماجستير الجراحة العامة عمرو محمد محمد سميـ / ط 15
 29/8/2021الماجستير الجراحة العامة أشرؼ عبد الحميد عبد الوىاب /ط 16
 29/8/2021الماجستير الجراحة العامة أحمد محمد أحمد عصر / ط 17
 29/8/2021الماجستير الباطنة العامة سارة يحيي عبد الونيس الشاؿ / ط 18
 29/8/2021الماجستير طب األطفاؿ أميرة عبد الحميد يسري أحمد  / ط 19
 31/8/2021الماجستير األنؼ واألذف والحنجرة رحاب نور الديف محمد جاد اهلل / ط 20
 31/8/2021الماجستير األنؼ واألذف والحنجرة عصاـ أحمد أحمد المزيف / ط 21
 30/8/2021الماجستير الميكروبيولوجيا نشوي نبيؿ خميس / ط 22
 31/8/2021دكتوراه األنؼ واألذف والحنجرة شيماء مصطفي محمد / ط 23
 29/8/2021الماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محسف عبدالفتاح محمد عمى عالـ / ط 24
 31/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية والء صبري محمود القاضي / ط 25
 29/8/2021 الماجستيرالجراحة العامة مازف لطفي محمد عجور / ط 26
 31/8/2021الماجستير األنؼ واألذف والحنجرة مريـ جمعو محرز / ط 27
 31/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية رشا شوقي عناني / ط 28
 31/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سمر جعفر عبد الجميؿ / ط 29
 31/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية مناؿ برعي عبد الحميد رشواف / ط 30
 31/8/2021الماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إسراء السيد عبد الحميد عفصة / ط 31
 31/8/2021الماجستير األنؼ واألذف والحنجرة ميا عيد قمح / ط 32
 29/8/2021الماجستير جراحة العظاـ عمر عبد العزيز موسي جميؿ / ط 33

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  63/1/9/2021الموضوع رقم 

 زميؿ بقسـ الباثولوجيا أىيمو أحمد الجمال/  دالموافقة عمي ترشيحػ بشأف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. لمحصوؿ عمي مكافأة النشر العممي 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  64/1/9/2021الموضوع رقم 

داليا عبد /  برفع اسـ د27/7/2021ػ بشأف موافقة قسـ اليستولوجيا بتاريخ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
: الرازؽ نوية المدرس بالقسـ بناء عمى طمبيا مف البحث 

RETINAL PROTECTIVE EFFECT OF AVOCADO SOYA BEAN (ASB) VERSUS 

GLIBENCLAMIDE ON STREPTOZOTOCIN – INDUCED DIABETIC RATS. 
ضافة د . سياـ أحمد محمد عبد العزيز المدرس بالقسـ / وا 

 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  65/1/9/2021الموضوع رقم 
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البياف اإلحصائي النجازات إدارة البحوث العممية عف العاـ الجامعي  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
2020/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
: موضوعات الدراسات العليا : تاسعا 

  66/1/9/2021الموضوع رقم 

أن يتم تقديم الكشف الطبي لمطالب المتقدمين لمقيد  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
الذي تم عممو ولم يتم قبول الطالب ويتم تقديمو في الدور التالي  (الدبموم ـــ الماجستير ـــ الدكتوراه)بالدراسات العميا لدرجة

 .لدورة القيد الذي تم رفض الطالب فييا
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

  67/1/9/2021الموضوع رقم 

 التشكيؿ الجديد لمجنة إحصاء الرسائؿ واألبحاث لحساب عينة البحث ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 125 إلى 100وطرؽ الدراسة المدرجة تحت حساب صندوؽ تطوير التعميـ بالكمية مع زيادة الرسـو لمماجستير واألبحاث مف

: مف المبالغ لصالح وزارة المالية عمي النحو التالي % 15 جنية وذلؾ لخصـ مبمغ 200الي 150جنية والدكتوراه مف 
محمود عبد العزيز قورة    عميد الكمية / د.ػػ  أ
طاىر عبد الستار عيد    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ػػ  أ
محمود السيد أبو سالـ     عضو / د.ػػ  أ
سارة سعيد عبد الغفار    عضو / ػػ  ط
ابتساـ أيمف عبد الفتاح     عضو / ػػ ط
خمود عادؿ الصاوي     عضو / ػػ  ط
صفاء عبد الفتاح بدر     عضو / د.ػػ  أ
أسماء فتحي زغموؿ     عضو / ػػ  ط
دعاء ناصر محمد     عضو / ػػ  ط
أنغاـ سميماف عبد الخالؽ     عضو / ػػ  ط

أـ محمد محمد شيحة    مدير إدارة الدراسات العميا / ػػ  السيدة
إيماف أبو طبيخ    سكرتيرة القسـ / ػػ  السيدة

 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 
 
 
 

  68/1/9/2021الموضوع رقم 

محمد / ػ بشأف موافقة مجمس القسـ عمى تسجيؿ دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية لمدكتوررئيس قسم الفسيولوجيا / د.أ عرض خطاب
 . األستاذ المساعد بالقسـ عبد المحسن عبد اهلل

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  69/1/9/2021الموضوع رقم 
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درجة  (3)عف دخوؿ امتحاف لعدد  قبول االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .الدكتوراه تخصصات مختمفة 

القــــرار 

  ويرفع لمجامعة: ...  ليـ عمى النحو التاليالموافقة عمى قبول االعتذار

 لظروؼ خاصة 2021محمد األميف صدقي عبده  جزء ثاني جراحة التجميؿ والحروؽ دور أكتوبر / ػػػ ط1 
  لظروؼ مرضية 2021والء خميؿ محمد عمي   شفوي وعممي باطنو عامة دور ابريؿ / ػػػ ط2 
  إلصابتو بكرونا 2021محمد محمود سميماف   شفوي وعممي باطنو عامة دور ابريؿ / ػػػ ط3 

  70/1/9/2021الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (66) 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 

سارة محمد سعد النجار  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط1
أسماء عمى السيد أبو الحسف ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط2
ىالة توفيؽ محمود عامر  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط3
سممى سامح الشرنوبى  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط4
عزة كماؿ حامد القزاز  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط5
  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية االء أحمد عبد العزيز /ػ ط6
وساـ جميؿ عبد الحميد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط7
إيناس محمود أحمد السيد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /ػ ط8
إسراء السيد عبد الحميد عفصة ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط9

والء صبري محمود القاضى ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط10
سمر جعفر عبد الجميؿ   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط11
محمود عز العرب أحمد  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط12
أسماء فتحى موسى عطا اهلل ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   /ػ ط13
محمد ياسيف حمد ياسيف  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط14
عالء محمد بدوي الحايس ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط15
محمد سيد أبو شوشة  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط16
مصطفى كامؿ عبد الرحمف  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط17
أالء جالؿ مظمـو  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط18
إيناس أحمد محمد يوسؼ  ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط19
محمد عبد العزيز حامد  ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط20
شريؼ رمضاف المييي  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط21
ميالد مراد يوسؼ  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط22
محمد عبد الفتاح محمد  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط23
أحمد إبراىيـ حامد الطراوي ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط24
أسماء محمد عبد اهلل رزؽ ماجستير سمعيات  /ػ ط25
ىند محمد طاىر محمد  ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط26
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إبراىيـ محمد شبؿ كماؿ  ماجستير طب الطوارئ  /ػ ط27
محمد صالح أبو الفتح  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط28
أسماء عبد الغني عبد الرازؽ ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط29
نشوى رجب أحمد الوحش  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط30
محمود حبشي محمد مطر ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط31
صفاء فتحى محمد سعد  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط32
  ماجستير طب وجراحة العيف منو اهلل أكمؿ عبد البارى /ػ ط33
مينا رومانى كامؿ رزؽ اهلل دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط34
محمد جماؿ محمد كامؿ  دبمـو جراحة المسالؾ البولية  /ػ ط35
شيماء سامى عبد الفتاح   دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط36
ىاجر مصطفى عبد الغفار دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط37
أسماء أحمد إبراىيـ أحمد  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط38
أحمد محمد البسيوني الجندي دبمـو األشعة التشخيصية  /ػ ط39
أحمد محمود عبد العزيز  دبمـو األشعة التشخيصية  /ػ ط40
وليد سعيد عمى مميجي  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط41
والء كامؿ أحمد عمى   ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط42
مريـ رءوؼ خميؿ سوريػاؿ دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط43
دينا محمد فتحي المراسي  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط44
آية خالد أبو الفتح محمد  ماجستير طب الحاالت الحرجة  /ػ ط45
أمينة إبراىيـ محمد سالـ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط46
ريياـ رأفت أبو سريع  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط47
نجالء حداد أحمد عبد المطيؼ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط48
ىياـ عاطؼ أحمد عمر  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط49
أسماء إبراىيـ محمد إبراىيـ ماجستير أمراض الباطنة العامة  /ػ ط50
محمود محمد نجيب محمد  ماجستير التخدير والعناية المركزة   /ػ ط51
أحمد محمد رضا عبد الحميـ دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط52
إيماف محمد عبد الخالؽ داود ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط53
أحمد فتحي حبيب سعد  دبمـو األمراض النفسية والعصبية  /ػ ط54
ريياـ نور الديف محمد محمد ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط55
أحمد عبد السميع توفيؽ   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط56
رحاب محمد عبد العزيز عرابي ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط57
دينا أحمد محمود حمدي  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط58
آية جماؿ الديف أبو العينيف ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط59
عمر عمى عمى أبو شادي ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط60
إيماف بدوي عبد الغني  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط61
ىبو عمر عبد الحسيب الميدي ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط62
بمقيس محمد باشا  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط63
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مي عبد اليادي محمد إبراىيـ دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط64
إيناس كامؿ شفيؽ دشيش  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط65
إنجي شعباف السقا  ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   /ػ ط66

  71/1/9/2021الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (19) 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 رجعي1/10/2014لمدة عاميف مف ماجستير طب األطفاؿ محمد عبد الحكيـ محمد   / ػػ ط1
       لظروؼ خاصة1/4/2021إيناس محمود ىيكؿ   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية لمدة عاـ مف/ ػػ ط2
      لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاميف مفطب وجراحة العيف  شيماء محمد عباس حسف  دكتوراه / ػػ ط3
       لظروؼ خاصة1/10/2020ماجستير األشعة التشخيصية لمدة عاـ مف رضوى حامد عبد العزيز  / ػػ ط4
            بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مفماجستير طب وجراحة العيف  أسراء عبد الرحيـ عيسى   / ػػ ط5
   بأثر رجعي1/10/2019ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف  مناؿ برعي عبد الحميد  / ػػ ط6
   لظروؼ خاصة2020/ 1/10ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف    أميرة جالؿ محمد شعيب/ ػػ ط7
   بأثر رجعي1/10/2020ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف  أماني ناجي عبد اهلل  / ػػ ط8
       لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفطب وجراحة العيف  منى مصطفى عرفاف   دبمـو / ػػ ط9

         لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مف العامة ةالباطفديفيد مجدى عيسى  دبمـو أمراض ا/ ػػ ط10
     رعاية طفؿ1/10/2021لمدة عاـ مف العامة ةالباطفشيماء أحمد محمد مصباح دبمـو أمراض ا/ ػػ ط11
   بأثر رجعي1/4/2015أحمد محمد البسيوني  دبمـو األشعة التشخيصية لمدة ثالث أعواـ مف/ ػػ ط12
   بأثر رجعي1/10/2014رضا مبروؾ محمد سالمة دبمـو التوليد وأمراض النساء لمدة عاـ مف/ ػػ ط13
    بأثر رجعي 1/10/2017لمدة عاـ مف دبمـو طب األطفاؿ ىانـ محمد عبد الرحمف  / ػػ ط14
 الستكماؿ الجزءالثاني 1/4/2018لمدة عاـ مفماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمود عبد ربو محمد / ػػ ط15
    بأثر رجعي1/10/2018األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف  دبمـو منى إبراىيـ إبراىيـ/ ػػ ط16
  لظروؼ خاصة1/10/2020ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف       بسنت السيد حسف محمد/ ػػ ط17
    بأثر رجعي1/4/2017محمود عبد اهلل محمد عثماف  ماجستير طب الحاالت الحرجة  لمدة عاـ مف/ ػػ ط18
   لظروؼ خاصة1/10/2021دكتوراه األنؼ واألذف والحنجرة  لمدة عاـ مف  محمد عمر عبد المنعـ  / ػػ ط19

  72/1/9/2021الموضوع رقم 

إيمان السيد محمد عبد الحميد / الطبيبة قطع إيقاف قيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .المعيدة بقسم الطفيميات وذلك الستكمال دراسة الماجستير 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة
  73/1/9/2021الموضوع رقم 

دبمـو محمود أحمد إبراىيم محمد صيام / الطبيب نقل قيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مف كمية طب المنوفية إلى كمية طب األزىر بنيف أمراض الباطنة العامة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة
  74/1/9/2021الموضوع رقم 
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تخصصات ودكتوراه ماجستير ( 17)لعدد  إلغاء القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مختمفة 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة عمي إلغاء القيد عمي النحو التالي

 . التخدير والعناية المركزة   لظروؼ خاصة دكتوراهأماني أحمد محمد إسماعيل  / ػػػ ط1
  جراحة التجميؿ والحروؽ   لتجاوز المدة القانونية دكتوراهكريم أحمد عمى أحمد عمر  / ػػػ ط2
ماجستير التوليد وأمراض النساء   لعدـ دخوؿ امتحاف منيرة عبد المحسن ىاشم   / ػػػ ط3
 . دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  لظروؼ خاصةسيام سنوسي عبد الحميد  / ػػػ ط4
 . ماجستير الجراحة العامة   لظروؼ خاصةأسماء سعيد محمد الحداد  / ػػػ ط5
 . ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة   لظروؼ خاصةعبد الحميد عبد الوىاب عبد الوىاب / ػػػ ط6
 . دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية   لظروؼ خاصةمحمد عبد المحسن عبد اهلل  / ػػػ ط7
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهمصطفي فاروق محمد الشريف  / ػػػ ط8
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهعصام محمد صالح رجب   / ػػػ ط9

  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهمحمد حمدي إبراىيم عبد الحميد / ػػػ ط10
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهمرمر فخري صميب   / ػػػ ط11
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهمحمد عبد السالم محمد عطية أبو النجا / ػػػ ط12
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهعاطف صالح سيد يوسف  / ػػػ ط13
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهعماد الدين محمد عبد البر خميل / ػػػ ط14
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهأحمد عبد العزيز أحمد الرفاعي   / ػػػ ط15
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهمحمد عمر طو أحمد   / ػػػ ط16
  أمراض القمب واألوعية الدموية لتجاوز المدة القانونية دكتوراهحماد محمد عبد الرحمن شعبان  / ػػػ ط17

  75/1/9/2021الموضوع رقم 

درجة ماجستير  (5)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التاليتعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 ىدير محمد درويش سميم   األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط1

.  المدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية ىبو اهلل سعد الدين خميل بازيد/ بإضافة اسم د
 عزة كرم إبراىيم شعالن   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة/ ـ ط2

.  األستاذ بقسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكميةأمل فتح اهلل مقمد  / د.بإضافة اسم أ
محمد عبد المنعم محمد عبد النبي  األشعة التشخيصية / ـ ط3
  .(لمسفر لمخارج)  األستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية أشرف أنس زيتون/ د.برفع اسم أ

ضافة اسم أ .   األستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بالكميةزينب عبد العزيز عمي/ د.وا 
 ىبو عمر عبد الحسيب الميدي  األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط4

.  المدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بالكميةىبو اهلل سعد الدين خميل/ د: بإضافة اسم كل من  
  األستاذ المساعد بقسـ الكيمياء الحيوية بالكمية إيمان مسعود عبد الجيد/ د   

أحمد سامي عطية عميمي   التخدير والعناية المركزة وعالج األلم / ـ ط5
  .(لوفاتيا)   األستاذ المساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية إليام محمد الفقي/ برفع اسم  د
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ضافة اسم د .  المدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكميةأسماء محمد حمزة صدقي/ وا 
  76/1/9/2021الموضوع رقم 

شيماء بيي الدين أحمد / لمطبيبة موضوع الرسالة الموافقة عمى تعديل ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
دراسة إصابة الكمي الحادة عند األطفال المصابين  : ليكوف موضوع الرسالةطب األطفال تعديال جوىريا ماجستير الجندي 

  .(وذلؾ بناءا عمى طمب المشرؼ)بحموضة الدم السكري الكيتونية 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. .الموافقة 
  77/1/9/2021الموضوع رقم 

سممي حممي محمد / لمطبيبة تشكيل لجنة الفحص والمناقشةتعديؿ  ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 : لتكوف المجنة عمي النحو التالي الجراحة العامة ماجستيرموالنا 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. .الموافقة عمي تعديؿ التشكيؿ عمي النحو التالي 
 محمد صبري عمار   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػػػ أ

 ىادي صالح أبو عاشور   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب جامعػػػػػػػة المنوفية/ ػػػ  د

حمدي عبد اليادي أبو زايد   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػة بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػػػ أ
  78/1/9/2021الموضوع رقم 

رسالة ماجستير ( 2) لعدد تشكيل لجنة الفحص والمناقشةإعادة  ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.. عمى النحو التالي لجنة الفحص والمناقشةتشكيل الموافقة عمى إعادة 
طب األطفال  محمود حمدي رمضان المال   ماجستير/ ــ ط1

: المجنة
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستأحمد ثابت محمود    / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستغادة محمد المشد    / د.ػػػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستعمي عبد المطيؼ عافية   / د.ػػػ أ
رشا عادل محمد عبد المنعم    دكتوراه عالج األورام والطب النووي / ــ ط2

: المجنة
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ عالج األوراـ والطب النوويأستمحمد فاروؽ مصطفي   / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ عالج األوراـ والطب النوويأستنبيؿ أحمد لطفي مبارؾ   / د.ػػػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب  اذ ورئيس قسـ عالج األوراـ والطب النوويأستمحمد أبو الفتوح شحاتو   / د.ػػػ أ

  79/1/9/2021الموضوع رقم 

رسالة ( 30) لعدد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 سمر جعفر عبد الجميل   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط1

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستفاطمة محمد عبد الرحمف العيسوي  / د.ػ أ
 أحمد محمد أحمد عصر   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط2



 12/9/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" األوليالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 19/9/2021 والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

24 

 
 

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستأيمف أحمد البتانوني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد الجميؿ البمشي   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستحساـ عبد القادر أحمد   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستمصطفي محمد الشيخ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 منال برعي عبد الحمد رشوان  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط3

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د. ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستأماني عبد الرحمف نصار   / د.ػ أ
 والء صبري محمود القاضي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط4

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د. ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستالسيد شعباف ىويدي   / د.ػ أ
 أشرف عبد الحميد عبد الوىاب شرف ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط5

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ   اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستمحمد صبري عمار   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ   اذ بقسـأستالسيد محمد عبد الرازؽ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ مساعد بقسـأستمحمد حامد عبد الستار المميجي  / ػ   د
 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

 السيد غنيمي محروس اسماعيل  دكتوراه أمراض الباطنة العامة / ـ ط6
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستسعيد سيد أحمد خميس   / د.ػ أ
  المنوفيػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ مساعد بقسـأستأحمد راغب توفيؽ    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستأحمد ربيع العربجي   / د.ػ أ
 أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والكمي وعميد المعيد القومي لمكمي  اذ بقسـأستمحمد صالح الديف زكي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 سارة يحيي عبد الونيس الشال  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط7

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنػػة العامػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمحمد أحمد عبد الحافظ   / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنػػة العامػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد   / ػ د
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنػػة العامػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستسمر ثروت رضواف    / ػ د
 والء محمود محمد عبد العزيز  دكتوراه طب األسرة / ـ ط8

   :المجنة 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة   اذ متفرغ بقسـأستتغريد محمد فرحات   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة   اذ مساعد ورئيس قسـأستأمؿ أحمد سالمة    / ػ   د
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الصحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستعبد العزيز الديب    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 وفاء عمي صالح حجازي   ماجستير طب األطفال / ـ ط9

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح    / ػ  د
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   اذ بقسـأستإبراىيـ محمد بدرايو   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي أبو الفتوح   / ػ  د
 شيماء مصطفي محمد   دكتوراه أمراض التخاطب / ـ ط10

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة   اذ ورئيس قسـأستعصاـ عبد الونيس البحيري  / د.ػ أ
  عػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شمػػػػػػػػػػػػػػػسةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب   اذ أمراض التخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطبأستمحمد عمي سعد بركة   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة   اذ بقسـأستعبد المطيؼ إبراىيـ الرشيدي  / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب   اذ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض التخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبأستأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عمرو محمد محمد سميم  ماجستير الجراحة العامة / ـ ط11

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ   اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستعبد العزيز عباس تعمب   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ   اذ بقسـأستأحمد عمي خشبة    / د.ػ أ

 أميرة عبد الحميد يسري أحمد  ماجستير طب األطفال / ـ ط12
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   اذ بقسـأستفادي محمد حسف الجندي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػاؿ   اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   اذ بقسـأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   اذ بقسـأستعبد الرحمف المشد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 نشوي محمد رفعت عباس عبد اليادي دكتوراه السمعيات / ـ ط13

   :المجنة 
  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب السمعيػػػػػات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة اذ أستحساـ سني البياء طمعت   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبطب السمعيػػػػػات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة اذ مساعد أستأحمد محمود زيف العابديف   / ػ   د
  الزقازيؽةعػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب السمعيػػػػػات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة اذ أستابتساـ حامد ندا    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبطب السمعيػػػػػات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة اذ مساعد أستعبد المجيد حسف قابؿ   / ػ   د
 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

 طاىر محمد عبد الحميم الغزالي  ماجستير الجراحة العامة / ـ ط14



 12/9/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" األوليالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 19/9/2021 والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

26 

 
 

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ   اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ   اذ بقسـأستمجدي أحمد عبد المقتدر عبد الكريـ / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة   اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد شاىيف   / ػ   د
 عبد السميع عثمان حسن محمد  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط15

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستإيياب أحمد عبد العاطي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ مساعد بقسـأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   اذ بقسـأستممدوح أحمد جبر    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 إسراء السيد عبد الحميد عفصة  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط16

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 أحمد طمعت محمد عيسي  ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط17
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ بقسـأستمصطفي كماؿ نصار   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ ورئيس قسـأستأسامة السعيد صالح شمبي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ بقسـأستأميف فيصؿ المقوة    / د.ػ أ

 ميا عيد قمح    ماجستير السمعيات / ـ ط18
   :المجنة 

 المنوفيػػػػةبكمية الطب بالسمعيػػػػػات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة اذ مساعد أستعبد المجيد حسف قابؿ   / ػ  د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب بالسمعيػػػػػات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة اذ مساعد أستأحمد محمود زيف العابديف   / ػ  د
بكمية الطب جامعة كفر الشيخ السمعيػػػػػات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة اذ أستتقوي عدلي جبر    / د.ػ أ

 أزىار عبد الجابر عبد الرازق  دكتوراه طب األطفال / ـ ط19
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفريدة حسف الرشيدي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد الحاوي   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة سعد عبد المطمب   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عصام أحمد أحمد المزين  ماجستير األنف واألذن والحنجرة / ـ ط20

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة  اذ بقسـأستأحمد عبد المنعـ رجب   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة  اذ بقسـأستإيراىيـ أحمد عبد الشافي   / د.ػ أ



 12/9/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" األوليالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 19/9/2021 والممتدة حتى يوم األحد الموافق 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة  اذ بقسـأستأيمف عبد الفتاح عمي   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة  اذ بقسـأستمجدي عيسي سعفاف   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مازن لطفي محمد عجور  ماجستير جراحة المخ واألعصاب / ـ ط21

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصاب  اذ بقسـأستىيثـ البمتاجي عبد القادر   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الجراحة العامة  اذ مساعد بقسـأستمحمود جماؿ الديف حجاج   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصاب  اذ بقسـأستعادؿ محمود حنفي   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصاب  اذ بقسـأستوليد أحمد بدوي شرشيره   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمود محمد عبد القوي  ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم / ـ ط22

   :المجنة 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ بقسـأستأحمد عبد الحميد الضبع   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ مساعد بقسـأستعبد الرحمف أحمد أحمد   / ػ  د
 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ مساعد بقسـأستياسر إبراىيـ فتحي    / ػ  د
 عمر عبد العزيز موسي الجمل  ماجستير جراحة العظام / ـ ط23

   :المجنة 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستمحمود عبد الكريـ    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ مساعد بقسـأستعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ مساعد بقسـأستسامح محمد مرعي   / ػ   د
 حسناء محمد نجيب عرفة  ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم / ـ ط24

   :المجنة 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ بقسـأستأحمد عبد الحميد الضبع   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ مساعد بقسـأستأيمف أحمد راضي    / ػ  د
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ مساعد بقسـأستنجوي محمد ضحا    / ػ  د
 

 إسراء محيي الدين حمدي  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي / ـ ط25
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض العصبية والنفسية  اذ بقسـأستأيمف عبد الفتاح الحداد   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض العصبية والنفسية  اذ بقسـأستلمياء جماؿ الديف الحمراوي   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب األمراض العصبية والنفسية  اذ بقسـأستأحمد عبد الرحمف حسف مبارؾ  / د.ػ أ

 نشوي نبيل خميس   ماجستير المكروبيولوجيا / ـ ط26
   :المجنة 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  اذ بقسـأستمبروؾ محمود غنيـ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  اذ بقسـأستسحر عمي محمد عمي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػة ةعػجاـبكمية الطب الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  اذورئيس قسـأستأمؿ فتح اهلل مقمد    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػجاـبكمية الطب الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  اذورئيس قسـأستمحمد زكريا حسيف حسف   / د.ػ أ



 12/9/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" األوليالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 19/9/2021 والممتدة حتى يوم األحد الموافق 
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 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محسن عبد الفتاح محمد عمى عالم ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط27

   :المجنة 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  اذ ورئيس قسـأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ
 دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  اذ ورئيس قسـأستحمزة محمد قابيؿ    / د.ػ أ

 رشا شوقي عناني   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط28
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 نجالء سامي عبد اليادي حماد  دكتوراه طب الحاالت الحرجة / ـ ط29
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأشرؼ محمد محمد مصطفي  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة  اذ بقسـأستأحمد عبد الحميد عمى الضبع  / د.ػ أ

 أحمد عباس عبد السالم ضيف  دكتوراه جراحة المخ واألعصاب /  ـ ط30
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصاب  اذ بقسـأستعصاـ الديف جابر صالح   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصاب  اذ ورئيس قسـأستحساـ عبد الحكيـ النعماني   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة المخ واألعصاب  اذ بقسـأستعادؿ محمود حنفي   / د.ػ أ

جراحة المخ واألعصاب بمستشفي الجالء العسكػػػػػػػػػػػػػػػػػري  لواء طبيب ورئيس قسـعصاـ الديف محمود عبد القوي  / د.ػ لواء أ
 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

 
  80/1/9/2021الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (43) لعدد تسجيل موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التالي تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراهالموافقة عمى 

  أحمد جمال محمد الحمامي  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 1
 :   الرسالةموضوع

 في مرضي السكري بعد إجراء CHA2DS2-VASc-HSFالتنبؤ بظاىرة عدـ اإلنسياب بالشراييف التاجية باستخداـ مقياس 
 .قسطرة الشراييف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأستأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستوليد عبده إبراىيـ    / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس بىند محمد عبده    / ػ   د

  إنجي شعبان السقا   ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة /طـــ 2
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 :   الرسالةموضوع
الكشؼ عف أنواع الكميبسيال المتعددة المقاومة لممضادات الحيوية وزيادة نشاط المضخات الخموية في وحدات العناية المركزة 

 .لحديثي الوالدة بمستشفيات جامعة المنوفية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػةةعجاـالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستأمؿ فتح اهلل مقمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكمية الطب  بقسـاذ أستسحر عمي محمد عمي   / د.ػ أ

  أكتوبر6ةعجاـالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمني أحمد غريب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكمية الطب  بقسـمدرس أسماء شعباف محمد سميـ   / ػ   د

  آمال حسين محمود حسين  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 3
 :   الرسالةموضوع

 . في الذئبة الحمراء القرصية 1دراسة اإلظيار اليستوكيميائي المناعي لعامؿ نخر الوـر المحفز لمموت المبرمج واألنكسيف أ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػة والتناسميػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح سميط   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػة والتناسميػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بوفاء أحمد شحاتو    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد  بآيات شعباف حميدة   / ػ   د

  سمر محمود صادق محمود يوسف ماجستير التشريح وعمم األجنة /طـــ 4
 :   الرسالةموضوع

التأثير الوقائي العصبي لمستخمص حبة البركة عمي القشرة المخية الجبيية وقرف آموف في داء السكري المستحث تجريبيا في 
 . ذكر الجرذ األبيض البالغ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستفاطمة النبوية عبد اليادي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستوائؿ بدر الخولي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بأيمف عبد اهلل رفاعي   / ػ   د

  أميرة عبد الحميد شعبان   ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 5
 :   الرسالةموضوع

 .الفائدة المحتممة الستخداـ الرنيف المغناطيسي والموجات فوؽ الصوتية في تشخيص المشيمة المتقدمة الممتصقة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد عبد العزيز معالي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بدينا ممدوح سراج    / ػ   د

  دينا عبد الوىاب إبراىيم محمد  ماجستير طب الحاالت الحرجة /طـــ 6
 :   الرسالةموضوع

  .19مقارنة تأثير عقار الديكسامثازوف والمثيمبرينيزلوف في الحاالت المعتدلة والشديدة لإللتياب الرئوي الناتج عف مرض كوفيد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنجوي محمد ضحا    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية بكمية الطب  قسـمدرس بأسماء محمد حمزة صدقي   / ػ د

  نيرين سمير عبد الخالق عقار  ماجستير طب األسرة /طـــ 7
 :   الرسالةموضوع
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معدؿ حدوث وعوامؿ خطورة أالـ الرقبة غير محددة األسباب بيف المرضي المتردديف عمي وحدات طب األسرة في المحمة الكبري 
 .محافظة الغربية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأمؿ أحمد سالمة    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـمدرس بمروة محمد محسب    / ػ د

  دعاء محمد صالح الدين محمد  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

 . ومرضي ىبوط عضمة القمب microRNAs19b,21,208aالعالقة بيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستوليد محمد فتحي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستبالؿ عبد المحسف منتصر   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستوليد عبده إبراىيـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بعال حمدي الشافعي   / ػ   د

  مني محمد محمد عالم   دكتوراه طب وجراحة العين /طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

تقييـ التغيرات الشبكية الناتجة عف عقار ىيدروكسي كموروكيف في مرضي التياب المفاصؿ الروماتيدي باستخداـ الماسح 
 .الضوئي المقطعي الوعائي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأستفريد محمد وجدي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأسماء محمد إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمروة عمي زكي    / ػ   د

  ىاني حامد أحمد سعد   ماجستير طب األطفال /طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

 . في وحدات العناية المركزة لألطفاؿ بمستشفيات محافظة المنوفية19المضاعفات العصبية في األطفاؿ المصابيف بعدوي كوفيد ػػػ
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنجواف يسري صالح   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػةةعجاـالصحة العامة وطب المجتمع بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترضا عبد المطيؼ إبراىيـ   / ػ   د

  والء كامل أحمد عمي   ماجستير األمراض الصدرية والتدرن /طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

 . في مستشفي الصدر شبيف الكـو 19مضاعفات القمب وعدـ انتظار ضربات القمب لدي مرضي كوفيد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـاذ بأستىشاـ السيد عبد العاطي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستأحمد عامر خميس    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـمدرس بأسماء متولي عبد التواب   / ػ   د

  رييام نور الدين محمد محمد  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 12
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 :   الرسالةموضوع
 . والسونار ثنائي األبعاد في التنبؤ بمصير الحمؿ في اإلجياض المنذرCA-125دور

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعالء الديف فتح اهلل الحمبي   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  قسـمدرس بماىي نبيؿ محمود عجيز   / ػ د

  أحمد جمال عبد الغني عمي حسن ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي /طـــ 13
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة ضابطة عشوائية عمي عالج اضطراب تعاطي القنب 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  قسـاذ بأستلمياء جماؿ الديف الحمراوي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعفاؼ زيف العابديف رجب   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  قسـمدرس بىند رضا السيد عمارة   / ػ   د

  ماجد محمد نور الدين   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 14
 :   الرسالةموضوع

مقارنة بيف تقنية اعادة زرع الصماـ األورطي وتقنية : مف انسالخ الشرياف األورطي (أ)الحفاظ عمي الصماـ األورطي في النوع 
 . استبداؿ ما فوؽ التاجي مع الحفاظ عمي الجيوب التاجية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد لبيب دخاف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  قسـاذ بأستسعيد عبد العزيز بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد جماؿ حجاج   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد فوزي الطويؿ   / ػ   د

  عمر فوزي السيد ندا   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 15
 :   الرسالةموضوع

 .العوامؿ المتنبئة  بالتكرار الحاد لتسارع القمب الناتج عف اعادة الدخوؿ النمطي بالعقدة األذينية البطينية بعد كي المسار البطئ
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد يحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    / د.ػ أ

 مدرس القمب اإللكتروفيسيولوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةأحمد طاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد سميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   / ػ   د

  محمد جمال الحداد   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 16
 :   الرسالةموضوع

 .اإلجياد الطولي الشامؿ لمبطيف األيسر في المرضي منخفضي الخطورة القمبية الذيف تعافوا مؤخرا مف مرض فيروس كورونا 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد أشرؼ رضا    / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد مختار القرش   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس بسوزي صالح الشيف   / ػ   د

  محمد كمال مصطفي العكل  دكتوراه جراحة التجميل والحروق /طـــ 17
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 :   الرسالةموضوع
 .تأثير التردد الحراري المساعد لشفط الدىوف عمي تنسيؽ قواـ البطف والذراعيف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستياسر محمد الشيخ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـمدرس بحناف عمي داوود    / ػ   د

  عال عبد الفتاح السيد ىيكل  ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

 .قياس سمؾ القرنية وضغط العيف في نفس يـو الحقف بواسطة الموسنتيس داخؿ الجسـ الزجاجي لمعيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأستمصطفي كماؿ نصار   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد إسماعيؿ رمضاف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بنيي خيرت جابر    / ػ   د

  رنا محمود محمد إبراىيم  ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 19
 :   الرسالةموضوع

 .التغييرات في سمؾ القرنية المركزي عند النساء قبؿ انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمعتز فايز الصاوي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد سامي عبد العزيز   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد إسماعيؿ رمضاف   / ػ   د

  سمر عبد الشافي الغنام  ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 20
 :   الرسالةموضوع

 .تغيرات األوعية الدموية والعصبية في مرضي السكري مف النوع الثاني بواسطة التصوير البصري المقطعي التوافقي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأستفريد محمد وجدي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأسماء محمد إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بنيي خيرت جابر    / ػ   د

  أية أحمد رشاد إبراىيم البنا  ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 21
 :   الرسالةموضوع

دور األشعة المقطعية عمى الصدر ونسبة األكسجيف بالدـ والعالمات المختبرية االلتيابية كعناصر مساعدة وتنبؤية في تشخيص 
  .19وتقييـ شدة حاالت مرضي كوفيد 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد رمضاف الخولي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمحمود محمد معوض   / ػ   د

  أحمد الدسوقي عبد السميع أحمد دكتوراه األشعة التشخيصية /طـــ 22
 :   الرسالةموضوع

دور التصوير بالرنيف المغناطيسي متعدد المعايير في تشخيص سرطاف البروستاتا حسب نظاـ اإلبالغ والبيانات الخاص بتصوير 
 .البروستاتا 
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستزينب عبد العزيز عمى   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػة قسـأستاذ مساعد برحاب محمد حبيب   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمحمد كامؿ عبد المجيد   / ػ   د

  مصطفي محمود مصطفي خميل  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 23
 :   الرسالةموضوع

العالقة بيف الكوليستروؿ البروتيني الدىني منخفض الكثافة واإلصابة المحيطية لعضمة القمب لممرضي الذيف سيخضعوف لمتدخؿ 
 .التاجي االختياري عف طريؽ الجمد 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ بأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ بأستأحمد محمد عمارة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـمدرس بىند محمد عبده الديب   / ػ   د

  لبني طمعت عبد الفتاح الزىار  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 24
 :   الرسالةموضوع

 .صالحية المقاييس اإلكمينيكة والموجات فوؽ الصوتية لتشخيص فشؿ القمب المحتفظ بكفائتو 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ ورئيس أستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستأشرؼ عبد الرؤوؼ داود   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـمدرس بفاطمة الزىراء عبد المنعـ زيف  / ػ   د

  إسالم ناصر صبري بخيت محمد ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 25
 :   الرسالةموضوع

 .القيمة التنبؤية لعامؿ الخطر السريري أسيؼ لمضاعفات قسطرة القمب التداخمية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ بأستأحمد أشرؼ رضا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ مساعد بأستمراد بشاي مينا    / د.ػ أ

  رامي عمى عبد الحميد داود  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 26
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة بالتتبع الرقطي  : 19- تقييـ وظيفة البطيف األيمف عف طريؽ تخطيط صدي القمب في المرضي المصابيف بعدوي كوفيد
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ مساعد بأستمحمود كامؿ أحمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـمدرس بسوزي صالح الشيف   / ػ   د

  محمد رأفت محمد الديب  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 27
 :   الرسالةموضوع

دراسة بالتتبع  : (19كوفيد)تقييـ وظيفة البطيف األيسر عف طريؽ تخطيط صدي القمب في مرضي فيروس كورونا المستجد 
 .النقطي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ مساعد بأستمحمود كامؿ أحمد    / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـمدرس بسوزي صالح الشيف   / ػ   د

  محمد عصام الدين السيد باظو  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 28
 :   الرسالةموضوع

العوامؿ المرتبطة بحدوث الرجفاف األذيني بعد الجراحة في المرضي الذيف يخضعوف لجراحة مجازة الشرياف التاجي عمى 
 .المضخة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ بأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ مساعد بأستمراد بشاي مينا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـمدرس بىند محمد عبده الديب   / ػ   د

  وليد صالح الدين جابر السيد  ماجستير الجراحة العامة /طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

 .عالج التخثر الوريدي العميؽ في األطراؼ السفمية الحادة بواسطة ريفاروكسيباف مقابؿ الوارفاريف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ قسـاذ مساعد بأستعبد المنعـ فريد محمد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ قسـاذ مساعد بأستمحمود سعيد عبد الحميـ   / ػ   د

  سارة محمد الفيشاوي   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

 .معماه/مسيطرعمييا/دراسة مقارنة: تخفيؼ اآلالـ بعد جراحة استئصاؿ المرارة بالمنظار باستخداـ بيكربونات الصوديـو موضعيا 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ قسـاذ بأستأيمف أحمد البتانوني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ قسـاذ مساعد بأستمحمود أحمد شاىيف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اؿ قسـمدرس بعادؿ سعد زيداف    / ػ   د

  أمنية عبد الحميد محمد المحالوي دكتوراه طب األطفال /طـــ 31
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ البطيف األيمف بواسطة مصور دوبمر األنسجة في األطفاؿ الذيف يتـ وضعيـ عمى أجيزة التنفس الصناعي 
 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنجواف يسري صالح   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بباسـ عبد الفتاح الجزار   / ػ   د

  دينا جمال سعد القارح   ماجستير طب األطفال /طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

 . في التشخيص المبكر لتسمـ الدـ في حديثي الوالدة Activin Aدور
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستميا عاطؼ محمد توفيؽ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بمروة محمد إبراىيـ محمد   / ػ   د
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  سوسن عبده إبراىيم أبو عبداهلل ماجستير طب األطفال /طـــ 33
 :   الرسالةموضوع

 . والتعبير الجيني لمكمودينات في األطفاؿ المصابيف بالمتالزمة الكموية مجيولة السبب 142العالقة بيف الميكرو ا راف ايو 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستوفاء مصطفي أبو الفتوح   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بسناء منصور محمد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػةةعجاـالكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بنيي ربيع بيومي    / ػ   د

  جياد فريد محمد الضبع  ماجستير طب األسرة /طـــ 34
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة تداخمية : الضائقة النفسية المصاحبة لداء السكري مف النوع األوؿ بيف طالب جامعة المنوفية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـاذ بأستتغريد محمد فرحات   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنورا عبد اليادي خميؿ   / ػ   د

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

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـمدرس بمروة محمد محسب   / ػ   د

  رفيدة محمد إبراىيم السقا  دكتوراه طب األسرة /طـــ 35
 :   الرسالةموضوع

 .تجربة سريرية عشوائية  : 19تأثير فيتاميف د عمى العالج مف أعراض ما بعد اإلصابة بعدوي الكوفيد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـاذ بأستىالة محمد المصيمحي شاىيف  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنجوي نشأت حجازي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـمدرس بآية مصطفي بركات   / ػ   د

  مصطفي معتز عبد الوىاب خضر دكتوراه جراحة التجميل والحروق /طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

 .دور المنظار الميفي الضوئي الشعبي في تقييـ الحروؽ االستنشاقية كعامؿ لمتنبؤ بالوفاة في مرضي الحروؽ الكبري 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرفأستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي    /د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـمدرس بحناف عمي داوود    / ػ   د

  إيناس عبد الرحمن محمد سمطان دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلم /طـــ 37
 :   الرسالةموضوع

تخدير العضمة الناصبة لمفقرات استرشادا باألشعة السينية مقارنة بتسكيف فوؽ : طرؽ تسكيف األلـ الستئصاؿ الكمي الجراحي 
 .األـ الجافية 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة التخدير والعناية قسـاذ بأستأشرؼ محمد محمد مصطفي  / د.ػ أ
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة التخدير والعناية قسـاذ مساعد بأستمعتز مراد عبد العزيز الطويؿ  / ػ   د
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة التخدير والعناية قسـمدرس بنيي عبد اهلل عفيفي   / ػ   د
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  آالء محمد ناصر حامد بحبح  دكتوراه الباثولوجيا /طـــ 38
 :   الرسالةموضوع

 . في سرطاف القولوف والمستقيـ 2 اتش بي وبي سي إؿ 4 ، بي 3التعبير المناعي اليستوكيميائي لبروتينات راؾ 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ ورئيس أستمشيرة محمد عبد الواحد   / د.ػ أ
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ مساعد بأستمروة محمد داود    / ػ   د
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس بىند أحمد قاسـ    / ػ   د
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووي قسـمدرس بريياـ أحمد عبد العزيز   / ػ   د
  شيماء محمد عامر الفقي  دكتوراه التشريح وعمم األجنة /طـــ 39

 :   الرسالةموضوع
تأثير زيت حبة البركة عمى القشرة المخية الجبيية وقرف آموف في نموذج الشمؿ الرعاش المستحث بالروتينوف في ذكر الجرذ 

 .األبيض البالغ 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستفاطمة النبوية عبد اليادي الصفتي  / د.ػ أ
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستوائؿ بدر الخولي    / د.ػ أ

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بنادر جالؿ زكي    / ػ   د
  سارة سعيد عبد الغفار   ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع /طـــ 40

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ وثائؽ السجالت الطبية لمرضي األوراـ بمستشفيات جامعة المنوفية 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وطب المجتمع قسـاذ ورئيس أستأميمة أبو الفتح محروس  / د.ػ أ

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وطب المجتمع قسـاذ مساعد بأستىالة مرواف جبر   / ػ   د
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وطب المجتمع قسـاذ مساعد بأستزينب عبد العزيز قاسمي  / ػ   د
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وطب المجتمع قسـمدرس بشيماء يحيي عبد الرؤوؼ   / ػ   د
  إيمان عبد المنعم مبروك طايل ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 41

 :   الرسالةموضوع
 . الذيف يعانوف مف مظاىر جمدية 19 في مرضي كوفيد 40مستوي مصؿ واي كا اؿ 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستعزة جابر فرج     / د.ػ أ
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  إسراء مجدي سعيد أبو غزالة  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 42
 :   الرسالةموضوع

 .أمراض الغدة الدرقية وخطر اإلصابة بالنوع الثاني مف السكري 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد أحمد شعباف    / د.ػ أ
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىيثـ رضا بدر    / ػ   د
  محمد فاخر محمد عبده سميم  دكتوراه جراحة التجميل والحروق /طـــ 43
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 :   الرسالةموضوع
 .دراسة مقارنة الطرؽ المختمفة الصالح الكسر المقمي الفرعي لمفؾ السفمي 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستياسر محمد الشيخ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـمدرس بحساـ حسف فوزي    / ػ   د

  81/1/9/2021الموضوع 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 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
ناجح جراحة المخ واألعصاب الدكتوراه محمد أحمد عبد المطيؼ / ط 1
ناجح طب األطفاؿ الدكتوراه رضا رزؽ أبو الغيط / ط 2
ناجح األشعة التشخيصية  الدكتوراه بالؿ سعيد حنفى إبراىيـ / ط 3
ناجح األشعة التشخيصية  الدكتوراه عباس عبد المقصود العنانى / ط 4
ناجح الفسيولوجى الدكتوراه اسراء عاطؼ إبراىيـ سالـ / ط 5
ناجح أمراض القمب واألوعية الدموية الدكتوراه بساـ محمد السرجانى / ط 6
ناجح الجراحة العامة الدكتوراه اثار فكرى عبد المجيد الشيف / ط 7
ناجح الجراحة العامة الدكتوراه محمد فوزى طنطاوى / ط 8
ناجح الجراحة العامة الدكتوراه أحمد ربيع عبد البارى / ط 9
ناجح الجراحة العامة الدكتوراه أحمد إبراىيـ محمد زويد / ط 10
ناجح أمراض الباطنة العامة الدكتوراه سماح حامد محمد إبراىيـ / ط 11
// جيد أمراض القمب واألوعية الدموية الماجستير محمد يحيي عمى بده / ط 12
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية الماجستير أسماء السيد سميماف البمتاجى / ط 13
جيد جدا الطب الطبيعي الماجستير فاطمة الزىراء محمد خطاب / ط 14
جيد جدا الباثولوجى الماجستير مروة سعيد المصرى / ط 15
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير أسماء نجيب أحمد الفواؿ / ط 16
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير أحمد عمار أحمد حممى / ط 17
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير تغريد عبد القادر محمد / ط 18
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير ضحى بكر محمود / ط 19
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير أسماء مجدى سعيد أبو غزالة / ط 20
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير منى طارؽ محمد الترجماف / ط 21
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير مصطفى محمد عبد الرحيـ محمد / ط 22
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير اية عبد الحميد أدىـ أحمد / ط 23
امتياز األمراض الجمدية والتناسمية الماجستير ىاجر سمير الوكيؿ / ط 24
// جيد طب الطوارئ الماجستير سمر سعودى محمود أبو نوراج / ط 25
// جيد طب الطوارئ الماجستير أميرة محيي الديف حمدى عبد المجيد / ط 26
// جيد طب الطوارئ الماجستير أسماء أشرؼ صابر شريؼ / ط 27
// جيد طب األطفاؿ الماجستير وليد فتحى محمد شمبي / ط 28
// جيد طب األطفاؿ الماجستير ايماف عبد الموجود محمود سالمة / ط 29
// جيد طب األطفاؿ الماجستير الشيماء زكريا الدمرداش / ط 30
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جيد جدا طب األطفاؿ الماجستير رحاب صالح أحمد وىب / ط 31
// جيد طب األطفاؿ الماجستير سالى محمد عمر الفقى / ط 32
// جيد طب األطفاؿ الماجستير مى يسرى عبد الحافظ / ط 33
// جيد طب األطفاؿ الماجستير رانيا مجدى اماـ الغنيمي / ط 34
جيد جدا طب األطفاؿ الماجستير سارة زكريا محمد العسكرى /ط 35
جيد جدا طب األطفاؿ الماجستير سارة عاصـ عمـ الديف / ط 36
// جيد طب األطفاؿ الماجستير شيماء جمعة موسى عمى / ط 37
// جيد طب األطفاؿ الماجستير والء عبد الحكيـ سالـ / ط 38
// جيد طب األطفاؿ الماجستير أية المنشاوي عبد المحسف قنديؿ  / ط 39
جيد جدا طب األطفاؿ الماجستير والء عبد الفتاح محمد عبد الحميد / ط 40
// جيد طب األطفاؿ الماجستير سارة محمد عبد الغنى / ط 41
// جيد الجراحة العامة الماجستير محمد مجدى محمد موافى / ط 42
// جيد الجراحة العامة الماجستير عمر صباح طو شرؼ / ط 43
// جيد جراحة العظاـ الماجستير محمود كماؿ حسف ايفى / ط 44
// جيد جراحة العظاـ الماجستير محمد منصور أحمد / ط 45
// جيد جراحة العظاـ الماجستير محمد حمدى السيد محمد / ط 46
جيد جدا  أمراض الباطنة العامة الماجستير إيماف حمدي عبد العاطى محمد / ط 47
جيد جدا  أمراض الباطنة العامة الماجستير مناؿ جابر أحمد سميماف  / ط 48
// جيد أمراض الباطنة العامة الماجستير دينا محمود عبد العزيز بحيري / ط 49
// جيد أمراض القمب واألوعية الدموية الماجستير ليديا مجدي لويس جورجي / ط 50
// جيد الباثولوجيا اإلكمينيكية الماجستير أسماء إسماعيؿ نور الديف عطية / ط 51
// جيد األشعة التشخيصية  الماجستير زينب مصطفى شحاتة بيصار / ط 52
// جيد األشعة التشخيصية  الماجستير حساـ السيد عزاز / ط 53
// جيد الفسيولوجى الماجستير اية صالح عبد العزيز صالح / ط 54
جيد جدا  التوليد وأمراض النساء الماجستير أميرة عبد الجواد عبد الفتاح / ط 55
جيد جدا  التوليد وأمراض النساء الماجستير ىدى رمضاف أحمد / ط 56
// جيد التوليد وأمراض النساء الماجستير محمد مدحت عبد العزيز / ط 57
// جيد التوليد وأمراض النساء الماجستير شريؼ رمضاف المييي / ط 58
// جيد التوليد وأمراض النساء الماجستير إيماف محمود النضار / ط 59
// جيد التوليد وأمراض النساء الماجستير شيماء محمود يوسؼ / ط 60
جيد جدا  التوليد وأمراض النساء الماجستير أحمد محمد توفيؽ شعباف / ط 61
// جيد التوليد وأمراض النساء الماجستير أسماء عبد العزيز محمد عبد العزيز / ط 62
// جيد التوليد وأمراض النساء الماجستير محمد بينسي الشيات / ط 63
// جيد طب وجراحة العيف الماجستير مصطفى كماؿ فتح اهلل عنتر / ط 64
// جيد طب وجراحة العيف الماجستير نعمة الشحات فتحى عبد الكريـ / ط 65
// جيد السمعيات دبمـو سمر محمد عامر الفخرانى / ط 66
// جيد جراحة العظاـ دبمـو محمد بركات عبد الفتاح محمود / ط 67
// جيد جراحة العظاـ دبمـو حاتـ عبد الوىاب بديوى / ط 68
// جيد السمعيات دبمـو ىبو شعباف إسماعيؿ عطية / ط 69
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 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

:  موضوعات وحدة ضمان الجودة:عاشرا

  82/1/9/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى  بشأفمدير وحدة ضمان الجودة ـ/ د.عرض خطاب أ
. ػػػػ مناقشة سير العمؿ في الخطة البحثية 1 
. ػػػ عرض تقرير اإلرشاد األكاديمي 2 
. ػػػ استبياف تقييـ آداء القيادات 3 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن  محمود / السيد األستاذ الدكتوروا 

 يوم األحد الموافق رئيس المجمس رفع الجمسة عمى أف تعود لالنعقاد جمسة ممتدةعميد الكمية وعبد العزيز متولي قورة 
.  والموضوعات العاجمة العتماد نتيجة الدراسات العميا 19/9/2021

 
 

 
 مجلس الكليةمحضر اجتماع 

   2022 /2021للعام الجامعي " األوليلجلسة الممتدة لالجلسة " 
 19/9/2021 الموافق األحدالمنعقدة يوم و

// جيد األمراض الصدرية دبمـو ىدى حسيف عبد الجواد / ط 70
جيد جدا  األمراض الصدرية دبمـو أحمد سمير السيد المزيف / ط 71
جيد جدا  طب األطفاؿ دبمـو ميا مصطفى عبد الحميد القميوبي / ط 72
// جيد الباثولوجيا اإلكمينيكية دبمـو مى حسيف عبد السميع جبريؿ / ط 73
// جيد طب المناطؽ الحارة وصحتيا دبمـو محمود رمضاف محمود حسف / ط 74
// جيد أمراض الباطنة العامة دبمـو رؤوؼ رأفت أحمد سميماف / ط 75
مقبوؿ أمراض الباطنة العامة دبمـو محمود حسيف عبد العزيز حسيف / ط 76
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 الموافق األحدمن صباح يوم الحادية عشر وذلك في تمام الساعة  " الممتدةجمستو " عقد مجمس الكمية 
 عميد الكمية ورئيس المجمس محمود عبد العزيز متولي قورة / د. برئاسة أ19/9/2021

.  12/9/2021 المنعقدة يوـ األحد الموافؽ 2021/2022السادة حاضري الجمسة األولي لمعاـ الجامعي حضور و ب 
 

ثـ بسم اهلل الرحمن الرحيم   بذكرعميد الكمية ورئيس المجمسمحمود عبد العزيز متولي قورة / د.أ السيد واستيل الجمسة* 
. رحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء مجمس الكمية متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ 

 
  83/1/9/2021الموضوع رقم 

.  2021دور إبريل (ماجستيرـ دكتوراه دبموم ـ)اعتماد نتيجة الدراسات العميا الجزء الثاني 
القـــرار  

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

: الدبموم : أوال 
النسبة الغائبين الراسبون  الناجحين  الحاضرين المقيدين التخصص م 

% 10 7 27 3 30 37طب األطفاؿ  1
% 42.85-  4 3 7 7جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  2
% 25 3 4 1 4 8األمراض الصدرية والتدرف  3
% 53.84-  6 7 13 13طب المناطؽ الحارة وصحتيا  4
% 42.30 10 17 11 26 38األمراض الجمدية والتناسمية  5
% 10 1 17 2 19 20جراحة العظاـ  6
% 50-  4 2 4 4جراحة المسالؾ البولية  7
% صفر 4 23-  23 27طب وجراحة العيف  8
% 21.5 1 15 4 19 20الجراحة العامة  9
% صفر 1 1-  1 2التخدير والعناية المركزة  10
% 25 1 9 3 12 13أمراض الباطنة العامة  11
% 100- -  2 2 2السمعيات  12
% 14.28 3 6 1 7 10أمراض القمب واألوعية الدموية  13
% 50 1-  1 1 2طب الصناعات والصحة المينية  14
% صفر-  3-  3 3الطب الطبيعي والتأىيؿ  15
% 100- -  1 1 1طب األسرة  16
% 14.28 3 6 1 7 10الباثولوجيا اإلكمينيكية  17
% صفر-  1-  1 1األشعة التشخيصية  18
% 50 1 3 3 6 7األمراض العصبية والطب النفسي  19

: الماجستير : ثانيا 
النسبة الناجحون الراسبون  الغائبين  الحاضرين المقيدين التخصص م 

% 66.66 6 3 5 9 14األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 100 1- -  1 1طب المناطؽ الحارة  2
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% 42.85 3 4 2 7 9أمراض القمب واألوعية الدموية  3
% 66.67 2 1 1 3 4األمراض الصدرية والتدرف  4
% 50 1 1 1 2 3طب األسرة  5
% 11.11 1 8 1 9 10الباثولوجيا اإلكمينيكية  6
% 43.9 18 23 3 31 44طب وجراحة العيف  7
% 22.58 7 24 1 31 32جراحة العظاـ  8
% 23.68 9 29 4 38 42التوليد وأمراض النساء  9
% 27.78 5 13 3 18 21األشعة التشخيصية  10
% 50 1 1-  2 2جراحة المسالؾ البولية  11
% 53 7 6 1 13 14الجراحة العامة  12
% 45.45 5 6 1 11 12جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  13
% 14.29 1 6-  7 7األمراض العصبية والطب النفسي  14
% 17.24 5 24 8 29 39طب األطفاؿ  15
% 54.54 6 5 3 11 14أمراض الباطنة العامة  16
% 75 3 1-  4 4السمعيات  17
% 11.11 1 8-  9 9التخدير  18
% صفر-  1-  1 1الكيمياء الحيوية  19
% 25 1 3-  4 4طب الحاالت الحرجة  20
% 100 2- -  2 2طب الطوارئ  21
% 100 1- -  1 1الباثولوجيا  22
% 50 2 2 1 4 5الطب الطبيعي  23
% 100 2- -  2 2الفارماكولوجيا  24

: الدكتوراه : ثالثا 
النسبة الناجحون الراسبون  الغائبين  الحاضرين المقيدين التخصص م 

% 12.5 3 21 2 26 27طب األطفاؿ  1
% صفر-  6 1 6 7جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  2
% 50 2 2 1 4 5طب الحاالت الحرجة  3
% صفر-  3-  3 3جراحة المسالؾ البولية  4
% 100 1- -  1 1التخاطب  5
% صفر-  6 1 6 7طب المناطؽ الحارة  6
% صفر-  1-  1 1األمراض الصدرية والتدرف  7
% 50 1 1-  2 2جراحة المخ واألعصاب  8
% 100 4- -  4 4الباثولوجيا اإلكمينيكية  9
% 33 1 2-  3 3طب األسرة   10
% صفر-  2-  2 2جراحة القمب والصدر  11
% 40 1 3-  5 5األمراض الجمدية والتناسمية  12
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% 30 3 7-  10 10األشعة التشخيصية  13
% 100 1 1-  2 2الباثولوجيا  14
% 100 1- -  1 1طب الطوارئ  15
% 7.1 1 13 3 14 17أمراض القمب واألوعية الدموية  16
% 26 4 11 3 15 18التخدير والعناية المركزة  17
% 21.7 5 19 1 22 23أمراض الباطنة العامة  18
% صفر- -  11 3 11 14التوليد وأمراض النساء  19
% 50 2 2-  4 4الطب الطبيعي والتأىيؿ  20
% صفر-  1-  1 1األمراض العصبية  21
% 40 4 6 1 10 11جراحة التجميؿ والحروؽ  22
% 100 3- -  3 3عالج األوراـ والطب النووي  23
% صفر-  8-  8 8طب وجراحة العيف  24
% 13 2 13-  15 15الجراحة العامة  25
% 100 1- -  1 1الكيمياء الحيوية  26
% 100 1- -  1 1الفارماكولوجيا  27
: عمى النحو التالي منح درجة الدبموم ػػ  2 
// مناؿ سعيد محمد سالمة    طب األطفاؿ    جيد/ ػ ط1
// شيماء صالح الديف محمود الطباخ   طب األطفاؿ    جيد/ ػ ط2
// مريـ سعيد عبد اهلل قنديؿ    طب األطفاؿ    جيد/ ػ ط3
// محمد سامي محمد محمد كامؿ   جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  جيد/ ػ ط4
// كريستيف عادؿ ابادبر سدراؾ   جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  جيد/ ػ ط5
// أمجد كماؿ عباس محمد خميؿ   جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  جيد/ ػ ط6
// ىماـ ناصر السيد شعباف    األمراض الصدرية والتدرف  جيد/ ػ ط7
رضا عزيز عزب سميماف    طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيد جدا / ػ ط8
// محمد عبد اهلل دسوقي عبد اهلل   طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيد/ ػ ط9

// مينا فايز شنودة نصر اهلل   طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيد/ ػ ط10
// مريـ كميؿ التعمب لبيب    طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيد/ ػ ط11
// محمود يونس أحمد عبد الغني   طب المناطؽ الحارة وصحتيا  جيد/ ػ ط12
أحمد سيد أحمد عبد الرحمف   طب المناطؽ الحارة وصحتيا  مقبوؿ / ػ ط13
محمد محمود سعد الطواب   طب المناطؽ الحارة وصحتيا  مقبوؿ / ػ ط14
ىاجر عادؿ عبد المجيد عبد الرحمف  األمراض الجمدية والتناسمية  امتياز / ػ ط15
يارا سامي عبد المحسف حالوة   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا / ػ ط16
شيماء يوسؼ عمى إبراىيـ   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا / ػ ط17
لبني عزت الغفور السيد زايد   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد جدا / ػ ط18
// نورىاف أحمد محمود مرجاف   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػ ط19
// سالي عبد اهلل الجوىري محمد الميدي  األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػ ط20
// رويدا حسف أميف إبراىيـ حسف   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػ ط21
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// إسراء اشرؼ محمد سعيد الزيات   األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػ ط22
// حناف محمد منصور عمى الشريؼ  األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػ ط23
// ىندي محمد كماؿ محمد محمد مطاوع  األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػ ط24
// والء محمد يوسؼ أحمد    األمراض الجمدية والتناسمية  جيد/ ػ ط25
// أحمد أميف عثماف محمد    جراحة العظاـ    جيد/ ػ ط26
// ىشاـ محمد عمى سيد احمد شتا   جراحة العظاـ    جيد/ ػ ط27
// محمد زغموؿ عبد الوىاب أبو زيد   جراحة المسالؾ البولية   جيد/ ػ ط28
// أحمد عبد المنعـ محمد أبو زيد   جراحة المسالؾ البولية   جيد/ ػ ط29
// إبراىيـ جمعو إبراىيـ سالمة صحصاح  الجراحة العامة    جيد/ ػ ط30
// أحمد محمود أحمد إسماعيؿ   الجراحة العامة    جيد/ ػ ط31
// ىيثـ جمعو منصور عثماف   الجراحة العامة    جيد/ ػ ط32
// حساـ مجدي محمد عبد اهلل   الجراحة العامة    جيد/ ػ ط33
// حساـ حمدي الرفاعي محمد الشاذلى  أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػ ط34
// مصطفي حمدي إبراىيـ الدسوقي مصطفي أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػ ط35
// مي عماد عبده خميؿ محمد نصر الديف  أمراض الباطنة العامة   جيد/ ػ ط36
// أحالـ أحمد عبد العاطي محمد دياب  السمعيات    جيد/ ػ ط37
// مريـ حممي السيد محمد بكر   السمعيات    جيد/ ػ ط38
أميرة جالؿ حسيف عثماف   أمراض القمب واألوعية الدموية  جيد جدا / ػ ط39
// أحمد حسيف خميؿ العباسي   طب الصناعات والصحة المينية  جيد/ ػ ط40
ماريانا صفوت عبد المسيح ولسف إبراىيـ  طب األسرة    جيد جدا / ػ ط41
// سمر إبراىيـ أحمد حريشة   الباثولوجيا اإلكمينيكية   جيد/ ػ ط42
// إسالـ عبد الصمد عبد الرازؽ عبد الفتاح  األمراض العصبية والطب النفسي  جيد/ ػ ط43
// أحمد محمد السيد الجعارة   األمراض العصبية والطب النفسي  جيد/ ػ ط44
// محمود عبد اهلل حافظ عبد اهلل   األمراض العصبية والطب النفسي  جيد/ ػ ط45

  84/1/9/2021الموضوع رقم 

:  عرض الطمب المقدم من كل من 
 عمار ياسر حسن أبو خضرة/ عبد الرحمن رمضان عبد المطيف الديب     الطالب/ الطالب

المقيديف بالفرقة الثالثة بالبرنامج التكاممي ػػ بشأف الموافقة عمي تحويميـ مف البرنامج المتميز لمبرنامج العادي حيث أنيـ كانوا 
 .  2021/2022مقيديف بالمستوي الثالث وناجحيف ومنقوليف لممستوي الرابع لمعاـ الجامعي 

القـــرار  

 عدـ الموافقة 
 

  85/1/9/2021الموضوع رقم 

ػػػ األعذار القيرية المتحانات التيـر الثاني لبعض طالب برنامج الطب 1ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
  .  2020/2021والجراحة التكاممي المستوي الرابع لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة : .. عمى النحو التالي قبول األعذار الموافقة عمى 
عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسم الطالب م 
الثاني  جراحةعبد اهلل النعساف  1
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األوؿ  (2,1)طب شرعي ػػ باطنة عامة ػػ أنؼ وأذف محمد أنور محسف العمري  2
الثاني  طب شرعي ػػػ جراحةمروة صالح عيد محمد  3
الثالث  طب شرعي ػػ جراحة ػػ باطنة عامةمحمد فرج أبو عيشة  4
 الخامس( 2,1)باطنة عامةػػ طب شرعي ػػ جراحة ػػػ فارماكولوجياػػ أنؼ وأذفمحمد عمي محمد شيحة  5
 الخامسمواد التيـر التاني كاممة محمد منير عبده الكوش  6
الخامس طب شرعي ػػػ جراحة محمد عمي إبراىيـ بالبؿ  7
الثاني طب أسرة يحي حنفي الياللي  8
الثاني طب أسرة أريج أكـر محمد جمعة  9
الثالث (  2,1)طب شرعي ػػ جراحة ػػ باطنة عامة ػػ أنؼ وأذف محمد خميس عالـ  10
الثاني ( 2,1)جراحة ػػػ أنؼ وأذف ميند مكي جميؿ العامري  11
األوؿ ( 2,1)أنؼ وأذف بشار عبد الرضا  12
األوؿ طب شرعي ىايدي عبد العزيز صديؽ  13
األوؿ ( 2,1)أنؼ وأذف باىوز ساالر حكيـ  14
األوؿ ( 2,1)أنؼ وأذف محمد أحمد حسيف  15
األوؿ ( 2,1)أنؼ وأذف محمود أشرؼ ىاشـ  16
 

ػػػ تحويؿ بعض الطالب مف المستوي الثاني ببرنامج الطب المتميز المي المستوي الثاني بالنظاـ العادي لمعاـ الجامعي 2
:  وىـ 2021/2022

 أروي ياسر عطا غنيـ/ أميرة مصيمحي سالمة مصيمحي ىشاـ ط/ أحمد أيمف محمد زىراف  ط/ ط
 ىاجر عماد سعيد جبة/ مريـ محمد أبو العز إبراىيـ   ط/ ابتياؿ محمد شحاتو الجسمي  ط/ ط
 محمد محسف أميف خميس/ عيد بدر عبد الرازؽ    ط/ أمير أيمف السيد شفيؽ  ط/ ط
 

: 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 
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الكلية                                عميد        أمين المجلس  
 

  محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.     أ   


