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 أمانة المجالس واللجان       

 

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

 11/0/1002الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو  0202/0201" لمعاـ الجامعي السادسةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  11/0/0201موافؽ األحد ال
  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
 وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف

          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/

 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس   مد محروسأميمه أبو الفتح محػ أ.د/ 
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بهنسيػ أ.د/ 

  ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا    أ.د/ إيماف عطية التونسيػ 
   ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ      مصطفي محمود الحبيبي ػ أ.د/

   رئيس قسـ جراحة المسالؾ البولية    أ.د/ سمطاف محمد سمطافػ 
  رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة    ػ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة

 رئيس قسـ طب وجراحة العيف    ػ أ.د/ هدى محمد كامؿ السبكي
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة    عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

 رئيس قسـ الجراحة العامة    ػ أ.د/ حاتـ محمود سمطاف
 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     ػ أ.د/ بسمة عبد المنعـ دسوقي محمد

   رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة    ػ أ.د/ عالء حسف عبد المؤمف مرعيػ
 والحػػػػروؽ قسـ جراحة التجميؿ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاهدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة    ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراهيـ 
  رئيس قسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأهيػػؿ     ػ أ.د/ سمر جابر أحمد سميماف
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ػ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب

   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر    محمد فهمي النعمانيأ.د/ػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 
   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ    عبيدػ أ.د/ أيمف محمد محمود 

 ةػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيه زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب    حساـ عبد الحكيـ النعمانيػ أ.د/ 

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة     د/ أمؿ أحمد سالمة ػ  
 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ػ   د/ مها محمد عمى البطش 
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   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     أ.د/ تغريد محمد فرحات ػ
   وجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةأستاذ بقسـ الفارماكول    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ أ.د ػ

  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     نجالء محمد محمػد غنايـػ أ.د/ 
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية   أماني رجب محمود سراج  ػػػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 

 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ     نفي عادؿ محمود ح د/ ػ أ.
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ     صفاء عبد الظاهر أميفػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ الهستولوجيا    ماجدة أحمد منصور أ.د/ ػ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ     رجبمحمد  سهاـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػصبية والنفسيأستاذ بقسـ األمراض الع    حدادالأيمف عبد الفتاح ػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   وليد محمد فتحي عبد العظيـػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أشرؼ غريب عامر ضمعأ.د/ ػػ 
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ     طارؽ محمد سيد عبد الموجودػ أ.د/ 

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

 أستاذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرف   ػ أ.د/ محمود موسي محمود الحبشي
 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس     ػ أ.د/ هالة سعيد الربعي

  التشخيصيػػػة ةبقسـ األشعأستاذ      ػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف 
 ستاذ بقسـ الجراحة العامة .أ    ػػػ أ.د/ عالء عبد العظيـ السيسي 

 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
   األنؼ واألذف والحنجرة   بقسـ  أستاذ مساعد    أحمد عبد الحميـ محمدػ  د/ 

   الجراحة العامة مدرس بقسـ     ياسر بهجات السيسيد/ ػ 
 وتم دعوة كل من :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ  ػػ أ.د/ جيهاف صالح صادؽ 

 األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي  ػػ أ.د/ نانسي محمود حربه
لوحػدة الجػودة واتعتمػاد  التنفيػذي مػديرنائػب الو  الطفيميػاتألسػتاذ المسػاعد بقسػـ ا          أميرة فتحي عبد العاطي/ د  ػ 

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

 بالكمية 
 وتنمية الموارد البشرية ومدير مركز التعميـ الطبيأستاذ مساعد بقسـ طب األسرة        / نجوي نشأت حجازي   ػػ   د

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 
 ستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البوليةأ أحمد أحمػد جماؿ الديفػ أ.د/  أحمد عامر عبد الوهاب رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف أ.د/
 أستاذ بقسـ الجراحة العامػػة  تامر عمى عبد المعطي سمطاف د/ ػ أ.

  أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة   ػ أ.د/ عبير السيد الميهي
 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
     لطبية والمناعةرئيس قسـ الميكروبيولوجيا اأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد ػ أ.د/  رئيس قسـ الفسيولوجيا جرجس صبري يوسؼػ أ.د/
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 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ سهير عبدالحميد صالح ػ أ.د/  قائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدر ػ  د/ إسالـ محب عبد المرضي
 سـ األمراض المتوطنةأستاذ بق محمد عالء الديف نوحأ.د/ ػ   بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة متفرغ أستاذماجدة مصطفي حجاج ػ أ.د/ 

ػ     أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة أيمف عبد العزيز أبو العنيف ػ أ.د/  أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ ػ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيؼ
  يفستاذ بقسـ طب وجراحة العأ خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/  عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ  عماد عمى حممي أحمدأ.د/ 
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـالمتفرغ ستاذ األ أحمد فؤاد شمس الديفأ.د/ ـ  والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػرصفاء محمد منصور هالؿ  ػ أ.د/

 العظاـ أستاذ متفرغ بقسـ جراحة رويبهاء الديف محمد السػ أ.د/  األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ  محمد قمر الشرنوبيػ أ.د/ 
  طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ   عمى محمد الشافعىػػػ أ.د/    الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ   أسامة فهيـ منصورػػػ أ.د/ 

    جراحة العظاـقسـ أستاذ مساعد بهشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ     المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد  أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.
  أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرس هشاـ صالح الديف محمودػ  د/ 

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

 ... مجمس متمنيا لمجميع دوام التوفيقالالسادة الحضور أعضاء برحب سيادتو 
أ.د/ والء فريد عبد عمى تولي رئيس القسـ وشكر  األستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية محمد فيمى النعمانيد/ أ.ىنأ سيادتو *

 عمى فترة رئيس القسـ . األستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية العزيز
 تم مناقشة :

 ـــ إنشاء الجامعة األىمية      ــــ موقف كورونا
 عمى النحو التالي :في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال يادتو سثم بدأ  *

 
 : المصادقات :أوال 

  333/6/0/1020الموضوع رقم 

 الموافؽ األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" الخامسةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
المنعقدة  ... وكذلؾ الجمسة الطارئة األولي 681/5/1/0201حتى  613/5/1/0201 والمتضمنة القرارات مف 12/1/0201

 . 680/5/1/0201والمتضمنة القرار رقـ  01/1/0201يوـ األحد الموافؽ 
 القــــرار :

 مػفالبروتوكػوتت المقدمػة  مػذكرتيسػهوا حيػث سػقط بعد إضافة مذكرة مف أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث ػػػ  المصادقة
 ( بروتوكـول ماجسـتير21بتعـديل ) ( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصـت المجنـة36تمت الموافقة عمى )لجنة المبادئ والقيـ 

 ... ويرفع لمجامعة .. ودكتوراه
  133/6/0/1020الموضوع رقم 

 موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عمييا أ.د/ عميد الكمية بالتفويض .المصادقة عمى 
 رار :القــــ

 عمى : ... ويرفع لمجامعة . المصادقة
 :  * الموافقة عمى

األسػتاذ المتفػرع بقسػـ األمػراض الجمديػة والتناسػمية  ـــ فتح القناة العممية المشـتركة بـين أ.د/ محمـد عبـد المـنعم شـعيب 2 
جمػػػؿ المػػػدرس المسػػػاعد بالقسػػػـ بالكميػػػة والمشػػػرؼ الرئيسػػػي عمػػػى رسػػػالة الػػػدكتورا  الخاصػػػة بالطبيبػػػة/ نهمػػػة عبػػػد العػػػاطي سػػػميماف 

والمرشػحة لبعثػػة  إشػراؼ مشػػترؾ جبرنػامج نيػػوتف ػػػ مشػػرفةف وبػيف المشػػرؼ األجنبػي د/ سػػيموف تسػو استشػػاري الجمديػة ػػػػ بمستشػػفي 
 مف بعثة اإلشراؼ المشترؾ جبرنامج نيوتف ػػ مشرفهف بالمممكة المتحدة . وارويؾ بالمممكة المتحدة التنفيذ العاـ األوؿ

 أو مف تاريخ السفر . 1/1/0201 الطبيبة اعتبارار ػػ سف0 
  333/6/0/1020الموضوع رقم 

وكـذلك أ.د/ عميد الكمية بـالتفويض  ةوافقمعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجية الجزئية ــ بشأن 
لمعمل بوظيفة عميدة لممعيد العـالي لمعمـوم   القسـاألستاذ بموافقة مجمس القسم عمى ترشيح أ.د/ إيمان عبد الفتاح السيد بدر 

 الصحية المساعدة بالسادات .
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 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة .والموافقة  المصادقة
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  633/6/0/1020الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــا" لجن الموافػػؽ  الثالثػػاءوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي الدراســات العمي
5/1/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  733/6/0/1020الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــة" لجن ــات الثقافي الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي العالق
7/0/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  333/6/1/1020ع رقم الموضو

 7/0/0201الموافػؽ  األحػدوالمنعقدة يـو  0202/0201لمعاـ الجامعي المكتبات" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  933/6/0/1020الموضوع رقم 

والمنعقدة  0202/0201لمعاـ الجامعي عممي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث اللجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 7/0/0201كذلؾ الجمسة المنعقدة يوـ األحد الموافؽو  . 17/1/0201الموافؽ  األحديـو 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  923/6/0/1020الموضوع رقم 

الموافػؽ  األحػدوالمنعقػدة يػـو  0202/0201لمعػاـ الجػامعي لجنة شئون التعميم والطـالب "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
11/0/0201.  

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 

 موضوعات وحدة ضمان الجودة: ثالثا:
  193/6/0/1020الموضوع رقم 

 . 0205ػػػػػػ  0201مقترح الخطة البحثية مف  بشأف عرض خطاب أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة ـ
 القــــرار :

 ػػػػػػػػػػػػةالموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :  األخرى: موضوعات  رابعا

  390/6/0/1020الموضوع رقم 

تخصػػيص جػػوائز سػػنوية تقػػدـ ألفضػػؿ ثالثػػة  :الموافقــة عمــى كميــة ــــ بشــأن تحريــر المجمــة العمميــة بال/ مــدير أ.دعــرض خطــاب 
جنية  ػػػػػػػػػػػ الجػائزة  1522ػػػػ الجائزة الثانية جنية  ػػػػػػػ 0222أبحاث تنشر في المجمة العممية عمى أف تكوف كالتالي : الجائزة األولي 

 .جنية  1222الثالثة 

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  339/6/0/1020الموضوع رقم 
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ترشـيح أعضـاء ىيئــة التـدريس بكميـة الطـب لممسـاىمة فــي عـرض خطـاب أ.د/ عميـد كميـة العمـوم الصــحية التطبيقيـة ـــ بشـأن 
ام الدراسة بتمك البرامج )برنامج تكنولوجيا الرعاية التنفسية ـــ برنامج تكنولوجيا البصريات( ويتم تفعيـل الدراسـة بدايـة مـن انتظ

 . 0202/0200العام الجامعي 
 القــــرار :

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  139/6/0/1020الموضوع رقم 

ت التابعة بشأن موافقة الجامعة عمى استحداث تخصص طب المسنين ضمن التخصصاعرض خطاب أ.د/ نقيب أطباء مصر ــ 
لمكمية وكذلك استحداث نيابات ودراسات عميا في ىذا التخصص أسوة بما ىو موجود فعميا في كمية الطب جامعـة عـين شـمس 

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػة
  339/6/1/1020الموضوع رقم 

األسػتاذ بالقسػـ مػف تشػكيؿ مجمػس أ.د/ رئيس قم األمراض المتوطنة ــ بشأن رفع أ.د/ سوسن السيد محمـد أنـيس عرض خطاب 
 نظرا لعدم حضور سيادتيا خمس مجالس أقسام متتالية وذلك حسب الموائح والقوانين . القسـ

 القــــرار :

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 تعليم والطالب :: موضوعات شئون الخامسا
  639/6/0/1020الموضوع رقم 

لمعػاـ الجػامعي الفرقـة الخامسـة دور ثـان عمـى تصـويب نتيجـة  الموافقةػػػ بشػأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي : 0219/0202

 
 ـ

 
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ النتيجة
الدرجة الكمية 

 لممادة
المجموع الكمي 

 لمفرقة
الدرجة الكمية 

 لممادة
المجموع الكمي 

 لمفرقة
 ػػػػػػػػػ جيد//372 ػػػػػػ جيد//331 الباطنة سعيد مجدي سعيد عبد السالـ 1
 ممتاز1081 ممتاز787 ممتاز1080 ممتاز785 الباطنة ميادة أشرؼ محمود هاشـ 0
 جيدجدا1159 جيدجدا399 جيدجدا1101 جيد//331 الباطنة آت أحمد هشاـ منجود 6

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 
 

  739/6/0/1020الموضوع رقم 

ثـاني لـبعض قبـول األعـذار المرضـية المتحانـات الـدور الالموافقـة عمـى ػػػ بشػأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 . 0222/0202لمعام الجامعي والفرقة السادسة دور األول طالب الفرقة الخامسة 

 القــــرار :

 عمى النحو التالي : .. ويرفع لمجامعة قبول األعذار المرضيةالموافقة عمى 

 ـــ الفرقة الخامسة :2
 عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اسم الطالب م
 الثالث الباطنة العامة + طب األطفاؿ شيماء أحمد فتحي ندا 1
 الثالث الباطنة + األطفاؿ + طب األسرة دور أوؿ وثاني فيوت عوض اهلل إبراهيـ جرجس 0
 األوؿ الباطنة + األطفاؿ + طب األسرة دور أوؿ وثاني محمد أحمد درويش عبد اهلل 6
 السادس طب األسرة سعيد مجدي سعيد عبد السالـ 1
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 : لسادسةاـــ الفرقة 0
 المواد المراد تأجيميا اسم الطالب م
 طب األسرة + نساء منة الرقباوي 1
 جميع مواد الدور األوؿ إيماف حسف أبو السعود 0
 طب األسرة + نساء آتء محمد محمود عثماف 6
 نساء وتوليد أسماء عاطؼ عبد ربه الرسوؿ 1
 طب األسرة + نساء خالد عبد الغني عطية النضار 5
 طب األسرة + نساء مريـ كماؿ البرعي 3
 نساء وتوليد أنس أحمد جمبط 7
 نساء وتوليد مروة سعد السيد 8
 طب األسرة + نساء فاطمة جميؿ كماؿ محمد 9
 نساء وتوليد نهمة محمود حافظ 12
 الجراحة العامة أسماء إبراهيـ عبد المرضي أحمد 11
 المواد جميع أسماء جماؿ عبد الحميد عبد الكافي 10
 طب األسرة + نساء ريـ سميماف أحمد إبراهيـ 16
 نساء وتوليد إيماف سعيد بكر 11
 جراحة ورقة ثانية وثالثة ػػػػ نساء وتوليد هناء عبدالرحيـ صقر  15
 جراحة ػػػػ نساء وتوليد جهاد حمد محمد حمد الصعيدي 13
 جميع مواد الدور األوؿ ماجد محمد عبد العاؿ 17
 الجراحة العامة د حسف محمد النجارمحمو  18

  339/6/0/1020الموضوع رقم 

المسـتو  األول لعـدم اسـتكمال الموديالت لمطـالب تأجيل الموافقة عمى  ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 .بالكمية  لقيدىم متأخروذلك  حضورالنسبة 

 القــــرار :

 ػػػػػػػػػػػػػػػةالموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

  939/6/0/1020الموضوع رقم 

شـروق عـاطف أبـو الفتـوح إبـراىيم موسـي نتيجػة الطالبػة/  الموافقـة عمـى تصـويبػػػػ بشػأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
ة القضـاء اددار  بالمنوفيـة حكم محكمـ وذلك بناء عمى 0218/0219بالفرقة السادسة دور أوؿ لمادة النساء والتوليد لمعاـ الجامعي  السيد

 عمى النحو التالي :
 : النساء والتوليدف في مادة 31ػػػ أحقيته في زيادة مقدارها ج

 درجةف . 18درجة ج 83.5درجة بدت مف  121.5ػػ درجة التحريري التوليد 
 درجةف . 11.5درجة ج 87.5درجة بدت مف  120ػػ درجة التحريري النساء 

 درجةف 7.5درجة ج 71درجة بدت مف  OSCE 81.5ػػػ درجة 
 درجةف 19درجة ج 81بدت مف  122ػػػ درجة أعماؿ السنة درجة 

 درجةف 1درجة ج 11درجة بدت مف  15ػػػ امتحاف نهاية الدور  اإلكمينيكية 
 درجةف 1درجة ج 18.5درجة بدت مف  block exam 19.5ػػػ امتحاف 

 بتقدير جيد// . 639بدت مف  جيد جداف بتقدير 110ػػػ لتصبح الدرجة الكمية لممادة ج
 جيد جدا. 1156جيد جدا بدت مف  1193ػػػ يصبح المجموع الكمي لمفرقة 
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 جيد جدا مع مرتبة الشرؼ . 5617جيد جدا مع مرتبه الشرؼ بدت مف  5692ػػ يصبح المجموع التراكمي 
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  122/6/0/1020 الموضوع رقم

لمعػػاـ الموافقــة عمــى  اعتمــاد الخطــة الدراســية لمفصــل الدراســي األول ػػػػػ بشػأف وكيــل الكميــة لشــئون التعمــيم والطــالب د/ أ.مــذكرة 
 .0202/0201الجامعي 

 القــــرار :

 ة ... يرفع لمجامعةالموافق
  112/6/0/1020الموضوع رقم 

عمـى اعتمـاد نتيجـة الفرقـة السادسـة دور األول عمـى النحـو  الموافقـةػػػػ بشػأف الب وكيل الكميـة لشـئون التعمـيم والطـد/ أ.مذكرة 
 التالي :

      379  ػ عدد الحاضريف
 351  ػ عدد الناجحيف
  07  ػ عدد الراسبيف
 ـ التقديرات :

 151  ػ ممتاز
   639 ػ جيد جدا
 119  ػ جيد //
  10  ػ مقبوؿ

 القــــرار :

 ػػةالموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 موضوعات شئون هيئة التدريس: :سادسا

  012/6/0/0201الموضوع رقم 

المػدرس المسػاعد بقسػـ األمػراض نظـر فـي تحويـل الطبيـب/ خالـد عبـد العظـيم الشـقنقير  الػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس 
 العصبية والنفسية إلى وظيفة إدارية لتجاوز  المدة القانونية بناءا عمى كتاب القسـ .

 قــــرار :ال

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  312/6/0/1020الموضوع رقم 

 األمػراض العصػبية والنفسػيةبقسػـ  المعيػدأحمد رمضان بيومي / الطبيػبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 ر مف طب المنوفية .عمى درجة الماجستي لحصوله بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  112/6/0/1020الموضوع رقم 

 جراحػة المسػالؾ البوليػةبقسػـ  المعيػد محمود أحمد محمد وىبـو/ الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . هلحصول بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  312/6/0/1020الموضوع رقم 

بالكميػة لشػغؿ وظيفػة  التشػريحبقسػـ  المعيػدةغـادة حامـد حسـن / ةالطبيبػالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . هالحصول مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  612/6/0/1020الموضوع رقم 
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بالكمية لشغؿ التشريح بقسـ  المعيدةفاطمة محمد إبراىيم شبانو / ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولها ة نظراوظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمي

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  712/6/0/1020الموضوع رقم 

بالكميػة لشػغؿ التشػريح بقسػـ  المعيػدةفاطمـة فـوز  السـيد نـدا / ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولها ـ والكمية نظراوظيفة مدرس مساعد بذات القس

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  312/6/0/1020الموضوع رقم 

األشػعة التشخيصػية بقسػـ  المعيػدةأيـة خيـرت عمـى مصـطفي / ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التـدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولها مساعد بذات القسـ والكمية نظرابالكمية لشغؿ وظيفة مدرس 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  912/6/0/1020الموضوع رقم 

بالكميػة  الطفيميػاتبقسػـ  المعيػدمحمد السيد عبد السميع كشك / الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصوله ؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرالشغ

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  121/6/0/1020الموضوع رقم 

لشغؿ وظيفة بالكمية الطفيميات بقسـ  المعيدةىبو صبر  مكاو  / ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولها مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  111/6/0/1020الموضوع رقم 

طػب وجراحػة  بقسػـ المعيػدةأيـة السـيد عبـد الخـالق العبسـاو  / ةالطبيبػالموافقة عمى تعيـين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولها بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظراالعيف 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  011/6/0/1020الموضوع رقم 

القمػػب بقسػػـ  المعيػػد الحميــد المــين أحمــد محمــد فــوز  عبــد/ الطبيػػبالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصوله بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا واألوعية الدموية

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  311/6/0/1020الموضوع رقم 

األشعة التشخيصػية بقسـ  المدرس المساعددعاء محمد حسني / ةالطبيبعيين الموافقة عمى تػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتورا عمى درجة  لحصولها بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  111/6/0/1020الموضوع رقم 

بقسػـ  المػدرس المسػاعدىايد  مصطفي عبد القو  أبـو حطـب / ةالطبيبموافقة عمى تعيين الػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتورا عمى درجة  لحصولها بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظراالطب الشرعي والسمـو 

 القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  311/6/0/1020الموضوع رقم 

والرومػاتيـز الطػب الطبيعػي بقسػـ  المػدرس دينا رفعت السيد الشـراكي/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  رة شئون ىيئة التدريسمذك
 .الدائمة عمي قرار المجنة العممية ابناءبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  والتأهيؿ
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .ة المساعديف.عمي مستوي األساتذة واألساتذالموافقة 

  611/6/0/1020الموضوع رقم 

الطػػب الطبيعػػي بقسػػـ  المػػدرس داليــا صــالح عبــد العزيــز ســيف/ دالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 .الدائمة عمميةبناءا عمي قرار المجنة البذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  والروماتيـز والتأهيؿ

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

  711/6/0/1020الموضوع رقم 

 األنػؼ واألذف والحنجػرةبقسػـ  المػدرس أشرف عمـى محمـد الـدمرداش/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية اعد مس أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

 
  311/6/0/1020الموضوع رقم 

الصػحة العامػة وطػب بقسػـ  داألستاذ المساع إيمان عبد العظيم سالم/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  المجتمع
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة ..الموافقة 

  911/6/0/1020الموضوع رقم 

عػالج األوراـ والطػب بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد ناس أبو بكر الخـوليإي/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  النووي

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

  021/6/0/1020الموضوع رقم 

 القمب واألوعية الدمويةبقسـ  األستاذ المساعد غادة محمود سمطان/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  يسمذكرة شئون ىيئة التدر 
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

  110/6/0/1020الموضوع رقم 

األنسػجة وبيولوجيػا بقسػـ  األسػتاذ ىالـة محمـد فـؤاد المـزار/ أ.دتجديـد إعـارة الموافقـة عمـى ػ بشػأف  مذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 . 15/1/0201اعتبارا مف  األردنية الهاشميةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة  عاشرلمدة عاـ  بالكمية الخمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  010/6/0/1020الموضوع رقم 

 الباثولوجيػا اإلكمينيكيػةبقسػـ  المػدرس إيمان محمد متولي زاىـر/ د تجديد إعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 19/5/0201اعتبارا مف  العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة عاشر لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 يرفع لمجامعة .الموافقة .. و 
  310/6/0/1020الموضوع رقم 



 21/0/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي السادسة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

األسػتاذ المسػػاعد بقسػـ جراحػػة / أســامة جمـال محمــد صــابر دتجديــد إعــارة الموافقــة عمـى ػ بشػػأف  مـذكرة شــئون ىيئــة التـدريس
 . 01/6/0201اعتبارا مف  باألماراتبدوف مرتب لمعمؿ رابع لمدة عاـ  بالكميةالعظاـ 

 القــــرار :

 لمجامعة . الموافقة .. ويرفع
  110/6/0/1020الموضوع رقم 

الموافقة عمى ادعالل عن الوظائف المطموبة بناءا عمى طمـب األقسـام األكاديميـة عمـى أن ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى النحو التالي : يكونوا من خريجي كمية الطب الجامعة المنوفية

 ف معيد بقسـ الكيمياء الحيوية6ػػػ عدد ج 
 الهستولوجي ف معيد بقسـ1دد جػػػ ع

 الباثولوجي ف معيد بقسـ6ػػػ عدد ج
 الطفيميات ف معيد بقسـ0ػػػ عدد ج
 الميكروبيولوجي ف معيد بقسـ6ػػػ عدد ج
 التشريح ف معيد بقسـ6ػػػ عدد ج
 الفسيولوجي ف معيد بقسـ6ػػػ عدد ج
 الفارماكولوجي ف معيد بقسـ1ػػػ عدد ج
 ف 0ج ف طب مجتمع بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع1عات جف طب صنا1جف معيد 0ػػػ عدد ج

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  310/6/0/1020الموضوع رقم 

 األمػراض الجمديػة والتناسػميةبقسػـ  األسػتاذ المسػاعد ىشام نبيـل خالـد/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  تاذأسبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

 
 : موضوعات العالقات الثقافية : سابعا

  601/6/0/1020الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة عمى سفر  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 في دورة تدريبية إلى جامعةبالكمية  العامةجراحة الالمدرس المساعد بقسـ إسالم مصطفي برسيم / ـــ ط2

 university GALWAY hosbital  بإنجمترا ممولة مف البنوؾ المصرية جبنؾ مصر والبنؾ األهمي المصريف لمدة ستة
 . 1/12/0201أشهر اعتبارا مف 

المدرس المساعد بقسـ عالج األوراـ والطب النووي بالكمية إلى أمريكا لتنفيذ لقادر الحبشي ـــ ط/ دينا مصطفي عبد ا0
أو مف تاريخ السفر عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات وبمرتب  5/1/0201العاـ األوؿ مف بعثة اإلشراؼ المشترؾ اعتبارا مف 

 يصرؼ مف الداخؿ .
المدرس المساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد بالكمية إلى جامعة بريتيش ـــ ط/ باىي فايق السيد السباعي البسيوني 6

أو مف تاريخ السفر عمى نفقة اإلدارة  1/3/0201كولومبيا بدولة كندا لتنفيذ العاـ األوؿ مف بعثة اإلشراؼ المشترؾ اعتبارا مف 
 العامة لمبعثات وبمرتب يصرؼ مف الداخؿ .

المدرس المساعد بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة جتخصص سمعياتف بالكمية البعر ـــ ط/ مي محمد صالح الدين صالح 1
وعضو البعثة الخارجية إلى جامعة بريتش كولومبيا ػػ بكندا لمحصوؿ عمى درجة الدكتورا  مكف هناؾ عمى نفقة اإلدارة العامة 

 . 0201لمبعثات طبقا لنظاـ البعثات الخارجية وسوؼ تبدا الدراسة قبؿ شهر سبتمبر 
 القــــرار :



 21/0/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي السادسة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  701/6/0/1020الموضوع رقم 

المدرس / محمد عالء جودة لمطبيبالموافقة عمى المد لمدة عام ثاني  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
لمسرطاف التابع  MD ANDERSON يب بمركزالمساعد بقسـ عالج األوراـ والطب النووي بالكمية والموجود في مهمة لمتدر 

وذلؾ عمى نفقة جهة  7/1/0201لجامعة تكساس بالوتيات المتحدة األمريكية مف خالؿ المنحة الدراسة المقدمة له اعتبارا مف 
 التدريب دوف أف تتجمؿ الجامعة أي نفقات .

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  301/6/0/1020الموضوع رقم 

 المدرس / مصطفي محمد محمد داود الطبيبإنياء بعثة الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
المساعد بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكمية وعضو بعثة األشراؼ المشترؾ بالداخؿ جنيوتف ػػػ مشرفهف بجامعة شيفمد بالمممكة 

قد قاربت عمى  اإلنتهاء وذلؾ طبقا لما جاء بكتاب مجمس القسـ له وحيث أف الرسالة الخاصة به المتحدة وذلؾ نظرا لحاجة 
 .1/0/0201القسـ وكتاب أ.د/ المشرؼ الرئيسي عمى الرسالة وقد تسمـ الطبيب العمؿ بالكمية بتاريخ 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  901/6/0/1020الموضوع رقم 

ىبو عمى رحيم إبداء رأي في مد اإلجازة الدراسية الخاصة بالطبيبة/  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ 
الدراسية حاليا بجامعة جكيس  واإلجازةالمدرس المساعد بقسـ طب األسرة بالكمية  وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾجسابقاف  الغمبان

 07/10/0202جمع المادة العممية الالزمة لمدكتورا  في الفترة مف  تستكماؿبع بالخارج ويسترف ريزيرؼف بأمريكا لمدة عاـ را
 بتمويؿ خارجي .

 القــــرار :

مجمػػس القسػػـ مػػرة أخػػري لمعػػرض ولحضػػور السػػادة المشػػرفيف عمػػي الرسػػالة لمطبيبػػة وارسػػاؿ تقريػػرا عػػف  إلػػيتػػـ تحويػػؿ الموضػػوع 
 لمطالبة والرسالة .  اآلفالموقؼ 

 : موضوعات البحوث العلمية :  ثامنا
  321/6/0/1020الموضوع رقم 

مراجعػة البروتوكػػوتت المقدمػة مػػف السػادة األطبػػاء المتقػدميف لمتسػػجيؿ  ػػ بشػػأفأ.د/ وكيــل الكميــة لمدراسـات العميــا والبحــوث مـذكرة 
 توراه وأوصت المجنة ( بروتوكول ماجستير ودك50تمت الموافقة عمى )بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 ( بروتوكول ماجستير.21بتعديل )
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  131/6/0/1020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي: ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث جةالدر  القسم االســـــم م
 3 المدرس الهستولوجي د/ داليا السيد الغزولي 1
 1 األستاذ المساعد الهستولوجي د/هالة محمد السيد الحروف 0
 1 األستاذ المساعد الهستولوجيا د/ أميرة فهمي عمى 6
 6 المدرس عالج األوراـ والطب النووي د/ أحمد صهيب فتحي 1
 1 المدرس وراـ والطب النوويعالج األ د/ أميرة حسني حجازي 5
 0 المدرس األنؼ واألذف والحنجرة د/ حساـ عادؿ حسيف عمر 3
 0 األستاذ المساعد الكيمياء الحيوية الطبية د/ عبير أحمد الرفاعي 7
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 1 المدرس الصحة العامة وطب المجتمع د/ شيماء شريؼ زكي سميماف 8
 1 المدرس األمراض المتوطنة د/ أيمف مصيمحي صقر 9
 1 المدرس واألعصابجراحة المخ  د/ محمد نبيؿ حنفي محمود 12
 0 األستاذ المساعد األمراض المتوطنة د/أحمد أبو زيد أحمد طعيمة 10
 1 مدرس األمراض العصبية والنفسية د/ هند رضا عمارة 16
 1 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع نهاد بدر عبد العاطي د/ 11

 القــــرار :

 فقة .. ويرفع لمجامعة .الموا

 
  031/6/0/1020الموضوع رقم 

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

 مس القسمموافقة مج الدرجة التخصص االســـــم م
 6/1/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أميرة محمد يوسؼط/  1
 6/1/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ أسماء نجيب أحمد الفواؿ 0
 62/10/0202 دكتورا  جراحة المسالؾ البولية محمد إبراهيـ أبو زيد ط/ 6
 07/10/0202 ماجستير جراحة العظاـ خميؿ محمد حسف عبد اهللط/ 1
 07/10/0202 ماجستير الجراحة العامة أحمد موسي مبروؾط/ 5
 07/10/0202 ماجستير الجراحة العامة أسامة إبراهيـ السباعي ط/ 3
 07/10/0202 ماجستير طب األطفاؿ دينا عبدالمنعـ الجباليط/ 7
 09/10/0202 ماجستير أمراض النساء والتوليد مصطفي مجدي الشابوري ط/ 8
 07/10/0202 ماجستير التشريح وعمـ األجنة منى ياقوت عبد الشهيدط/ 9
 07/10/0202 ماجستير طب األطفاؿ محمود عمر حسيف محمود ط/ 12
 07/10/0202 ماجستير األشعة التشخيصية محمد إبراهيـ إبراهيـ ياسيف ط/ 11
 09/10/0202 ماجستير التوليد وأمراض النساء عمياء عمى محمد فايد ط/ 10
 09/10/0202 دكتورا  التوليد وأمراض النساء أماني السيد أحمد عوض ط/ 16
 09/10/0202 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ محمد فكري عطا اهلل 11
 07/10/0202 ماجستير جراحة العظاـ ط/ طارؽ مسعد زيداف 15
 07/10/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/دينا عادؿ زكريا عافية 13
 07/10/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/أحمد عادؿ زكريا عافية 17
 07/10/0202 دكتورا  طب وجراحة العيف ط/ منار فوزي داود 18
 6/1/0201 دكتورا  أمراض القمب واألوعية الدموية ط/ محمود رجب عيسي درويش 19
 07/10/0202 دكتورا  الجراحة العامة ط/فاطمة إبراهيـ يوسؼ  02
 6/1/0201 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ط/ شنودة موسي غبريػاؿ 01
 12/11/0202 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ رانيا عيسوي عيسوي سميـ 00
 61/1/0201 ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/ هند سمير محمد شعباف 06
 61/1/0201 ماجستير العامةأمراض الباطنة  ط/ عزة البسطويسي مصطفي عطا 01
 19/1/0201 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية ط/ أميرة أنور عبد المعطي 05
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 03/1/0201 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ أحمد صبري فؤاد الحامولي 03
 03/1/0201 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ هند عمى شبؿ 07
 7/0/0201 ماجستير عالج األوراـ والطب النووي ط/ نهي خالد أبو الفتح محمد 08
 7/0/0201 دكتورا  عالج األوراـ والطب النووي ط/رشا عادؿ محمد عبد المنعـ 09
 7/0/0201 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتها ط/ مايكؿ جورج فوزي سعيد 62
 01/1/0201 ماجستير طب األطفاؿ محمد عبد السميع سيد أحمد  ط/ 61
 7/0/0201 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية  الشيماء السيد يوسؼ ط/ 60

 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  331/6/0/1020الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة / محمد كمال عمر دكتورالموافقة عمى ترشيح  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 لمحصول عمى مكافأة النشر العممي.ة المسالؾ البولي

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  131/6/0/1020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى : ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 البحث العممي األستاذ بقسـ طب األسرة مف لجنة القيـ والمبادئ وأخالقيات ــ رفع اسم أ.د/ تغريد فرحات 2 
أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية إلى لجنة القيـ والمبادئ وأخالقيات  إضافة أ.د/ والء عبد العزيز فريدػػ 0 

 البحث العممي .
 أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية مف لجنة المكتبات ــ رفع اسم أ.د/ والء عبد العزيز فريد6
 . أستاذ بقسـ الطفيميات إلى لجنة المكتبات وديع األسودإضافة أ.د/ بياء ػػ 1 

 القــــرار :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالموافق
 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا

  331/6/0/1020الموضوع رقم 

 : ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . 01/0/0201بدء اتمتحانات الجزء الثاني لدور أكتوبر ػػػ 1
 جمركز المعمومات بإدارة الجامعةف . ػػػ دورات التحوؿ الرقمي كمصوغ لمترقيات0
 ػػ التسجيؿ عمى منصات البحث العممي لمباحثيف ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .6
 . 0201ػػ اتمتحانات التكوينه ألقساـ العممية جوحدة القياس والتقويـف تمتحانات دور أبريؿ 1
 القــــرار :

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  631/6/0/1020الموضوع رقم 

األسػتاذ بالقسػـ  المشػرؼ  محمـد عبدالواحـد جـابرالطمب المقدـ مػف أ.د/ ػ بشأف  رئيس قسم األمراض الجمدية والتناسميةأ.د/  عرض خطاب
بقسػـ الكيميػاء الحيويػة الطبيػة المػدرس  نيي ربيع محمد بيوميد/  بإضافة محمد ىشام أحمد غنيمالرئيسي عمى رسالة الماجستير لمطبيب/ 

مػػف رسػػالة حيػػث سػػاخمف فػػي إجػػراء الجػػزء العممػػي مػػف الرسػػالة ومراجعػػة كتابػػة أشػػخاص البحػػث  المشػػتؽوالبيولوجيػػا الجزيئيػػة عمػػى البحػػث 
 .في نشر البحث حتى اآلف وطرقة ومراجعة األحصاء كما ساهمت في مراجعة كتابة البحث كامال ولـ يتـ البدء

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  371/6/0/1020الموضوع رقم 
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بػداء الػرأي فػي ـــ  ػػ بشػأفمـذكرة أ.د/ وكيـل الكميـة لمدراسـات العميـا والبحـوث  اسـتثناء قسـم طـب األطفـال وقســم الموافقػة والنظػر واد
 الثالثي مف أعضاء هيئة التدريس عمى رسائؿ الماجستير . مف قرار اشتراط اإلشراؼ األمراض الجمدية والتناسمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

  331/6/0/1020الموضوع رقم 

فػتح األستاذ المساعد أمراض التخاطب بقسـ األذف واألنؼ والحنجرة ػػػػ بشػأف عرض الطمب المقدم من د/ إيمان عزت عبد الواحد 
 العميا جماجستير دكتورا ف تخصص أمراض التخاطب . باب التسجيؿ لمدراسات

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  391/6/0/1020الموضوع رقم 

درجػػة الػػدبمـو المهنػػي تخصػػص " التغذيػػة العالجيػػة" عمػػى أف يكػػوف  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث ـ بشــأن
 اطنة ػػػػ األطفاؿ ػػػ األوراـ ػػػ الصحة العامة وطب المجتمع ػػػ التخديرف .التدريس باتشتراؾ مع أقساـ جالب

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  121/6/0/1020الموضوع رقم 

ــة لمدراســات العميــا والبحــوث ـ بشــأن ــل الكمي بػػداء الػػرأي فػػي إنشػػاء درجػػة الماجسػػتير فػػي جراحػػة المػػخ  مــذكرة أ.د/ وكي النظػػر واد
 عصاب والعمود الفقري والبدء في إعداد المحتوي العممي لدرجة الماجستير .واأل

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/6/0/1020الموضوع رقم 

ي اعتماد درجة الدبمـو المهني في عمـو الميزر وتطبيقاته فػ الموافقة عمى مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
 مجاؿ األمراض الجمدية والتناسمية .

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  011/6/0/1020الموضوع رقم 

ن الكشف الطبـي لطـالب الدراسـات العميـا بكميـة الطـب ... الموافقـة عمـى مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأ
 يذا العمل تسييال عمى الطالب وتيسيرا لمعمل وسرعة انجازه .تحديد لجنة بالمستشفي والكمية لمقيام ب

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  311/6/0/1020الموضوع رقم 

 أحمــد عبــد الــرحمن جــالل الــديبالطبيػػب/ طمػػب قيػػد  الموافقػػة عمػػى مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث ـ بشــأن
طب عيف شمس لعدـ وجود درجة الػدكتورا  بلدرجة الدكتورا  جراحة األوعية الدموية جراحة العامة بالكمية المدرس المساعد بقسـ ال

 .جراحة األوعية الدموية بطب المنوفية 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/6/0/1020الموضوع رقم 

لمدبمومـة المينيـة جـودة الرعايـة زيـادة الرسـوم الدراسـية  فقـة عمـىمواال مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
التيػػـر األوؿ جنيػة عمػػى أف تسػدد عمػى ثالثػػة أقسػاـ  1222جنيـة بــدال مــن  22222لتصــبح الصـحية وســالمة وأمـان المــريض 

 . 0201وبر جنية عمى أف يبدأ التطبيؽ مف دور أكت 6222جنية والتيـر الثالث  6222جنية والتيـر الثاني  1222
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
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  311/6/0/1020الموضوع رقم 

تسجيل درجة الدبمومة المينية تخصص مكافحة العـدو   فقة عمىالمػوا مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
/ طاىر عبد الستار لألستاذ الدكتور 0202ر أبريلودبمومة المينية تخصص جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض دو 

 األستاذ بقسـ جراحة العظاـ .عيد 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  611/6/0/1020الموضوع رقم 

  تسجيل درجة الدبمومة المينية تخصص مكافحة العـدو  عمى الموافقة مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
 . طب األسرةبقسـ المساعد األستاذ / نجو  نشأت حجاز  ةدكتور مل 0202دور أبريل
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  711/6/0/1020الموضوع رقم 

المسـجل / حسـام عبـد الناصـر حسـن الطبيػبنقـل قيـد  فقـة عمـىالمػوا مذكرة أ.د/ وكيل الكميـة لمدراسـات العميـا والبحـوث ـ بشـأن
 الطبيػباألزىـر بنـين جامعـة األزىـر عممـا بـأن ة ماجستير جراحة العظام من كمية الطب جامعـة المنوفيـة إلـى كميـة الطـب درجل

 . 0221وناجح جزء أول دور أبريل  0222مقيد دورة أكتوبر 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  311/6/0/1020الموضوع رقم 

ف دبمـو وماجسػتير تخصصػات  12لعدد ج مد فترة الدراسةالموافقة عمى  ت العميا والبحوث ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسا
 مختمفة .

 القــــرار :

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

 األسرةماجستير طب    عماد سمير الحنفي صالحػ ط/ 1

 األطفاؿماجستير طب    محمد محمود محمد مؤمفػ ط/ 0

 ماجستير طب األطفاؿ   دينا فريد السيد النجارػ ط/ 6

 ماجستير طب األطفاؿ   حسناء فتحي حسف غريبػ ط/ 1

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   عال محمد لبيب نجـػ ط/ 5

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  سارة يسري التهامي محمودػ ط/ 3

 ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  يماء عبد المعطي محمدالشػ ط/ 7

 ماجستير طب األطفاؿ   رحاب صالح أحمد وهبػ ط/ 8

 ماجستير طب األطفاؿ   أحمد محمد عبد الغنيػ ط/ 9

 ماجستير طب األطفاؿ  دعاء السيد أبو الفتوح مشػ ط/ 12

 ماجستير طب األطفاؿ  نهاؿ صبحي حامد عمرافػ ط/ 11

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   رغدة جماؿ الفرارجي/ ػ ط10

 ماجستير طب وجراحة العيف   نهمة سعد محمد سيدػ ط/ 16

 ماجستير الجراحة العامة  إبراهيـ محمد إبراهيـ هالؿػ ط/ 11

 ماجستير الجراحة العامة   إسالـ إبراهيـ طمبة جادػ ط/ 15

 لجراحة العامةماجستير ا   أحمد محمد أحمد عصرػ ط/ 13

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  سمر شديد عبد الرحيـ محمدػ ط/ 17

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف   رانيا أبو المعاطي محمدػ ط/ 18
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 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف   أبو قورة وتء جماؿ السيدػ ط/ 19

 ية والتدرفماجستير األمراض الصدر    إيماف طه طه شهابػ ط/ 02

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  شيماء عمي محمد إبراهيـػ ط/ 01

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  وتء خميس حسف أبو هاشـػ ط/ 00

 ماجستير القمب واألوعية الدموية    مروة أحمد كامؿػ ط/ 06

 طنة العامةالباماجستير األمراض   إبراهيـ أحمد أحمد عبد اهللػ ط/ 01

 ماجستير األشعة التشخيصية   أتء عادؿ حسيف مرعيػ ط/ 05

 دبمـو األمراض الباطنة العامة  نورا محمد عبد الحميد الشحاتػ ط/ 03

 دبمـو األمراض الصدرية والتدرف  ندى نبيؿ عبد الحميد القطافػ ط/ 07

 يةدبمـو الباثولوجيا اإلكمينيك  أحمد محمد عبد العظيـ محمدػ ط/ 08

 دبموـ طب وجراحة العيف   وتء إيماف محمد درازػ ط/ 09

 دبموـ طب األطفاؿ  رامي محمد عطية األشمونيػ ط/ 62

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  إيماف محمد أبو عجاجة ماضيػ ط/ 61

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  أماؿ عبد الشافي محمد خطابػ ط/ 60

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  محمود مرجاف نورهاف أحمدػ ط/ 66

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  كريـ أحمد إبراهيـ الصانعػ ط/ 61

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   هدى لبيب أحمد عالـػ ط/ 65

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  فاطمة عمي محمود النجارػ ط/ 63

 دبمـو التوليد وأمراض النساء   بيب السيدكريمة كـر لػ ط/ 67

 دبموـ طب وجراحة العيف   أماني عبد الستار محمد ػ ط/ 68

 دبموـ طب األطفاؿ   شيماء سامي عبد الفتاحػ ط/ 69

 ماجستير طب األسرة  عماد سمير الحنفي صالحػ ط/ 12

  911/6/0/1020الموضوع رقم 

ف درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػورا  02لعػدد ج إيقـاف القيـدػ بشػأف الموافقػة عمػى  البحـوثمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا و 
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

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

 عيبأثر رج    1/12/0213لمدة عاـ مف  التوليد وأمراض النساءدبمـو   إيهاب صبري حسفػػ ط/ 1
 بأثر رجعي    1/1/0213لمدة عاـ مف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  سماء صالح حامدػ ط/ 0
 بأثر رجعي    1/12/0217لمدة عاـ مف  دبمـو األمراض الصدرية والتدرف  دينا جماؿ السيد مرسيػػ ط/ 6
 لظروؼ خاصة    1/12/0202لمدة عاـ مف   طب األطفاؿدبموـ  أيمف أحمد محمد الرويضيػػ ط/ 1
 بأثر رجعي    1/1/0215لمدة عاـ مف   طب وجراحة العيفدبموـ   سمية السعيد عبد الرحيـػػ ط/ 5
 لظروؼ خاصة    1/12/0202لمدة عاـ مف   طب األسرةماجستير   فاطمة أحمد بدوي عموافػػ ط/ 3
 بأثر رجعي    1/1/0213لمدة عاـ مف   الجراحة العامةماجستير   أحمد محمد محمد صاويػػ ط/ 7
 بأثر رجعي       1/1/0219لمدة عاـ مف  أمراض الباطنة العامةماجستير  مصطفى رجب حسف البمتاجيػػ ط/ 8
 لظروؼ خاصة         1/1/0202لمدة عاـ مف   جراحة العظاـماجستير   محمود عمي محمد السيدػػ ط/ 9

 بأثر رجعي    1/12/0215ة عاـ مف لمد  الجراحة العامةماجستير   محمود أحمد كماؿػػ ط/ 12
 لظروؼ خاصة    1/12/0218لمدة عاـ مف  القمب واألوعية الدمويةماجستير   مينا ماهر ميشيؿ يسيػػ ط/ 11
 لظروؼ خاصة    1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  سمر سعيد أحمد ػػ ط/ 10
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 بأثر رجعي    1/12/0211لمدة عاـ مف  األمراض الصدرية والتدرف ماجستير  نهى محمد محمد سالمةػػ ط/ 16
 لرعاية الطفؿ       1/1/0201لمدة عاـ مف  دكتورا  التخدير والعناية المركزة  هند محمود أنور محمد ػػ ط/ 11
 لظروؼ خاصة       1/1/0219مف  يفلمدة عام األمراض العصبية دكتورا     إبراهيـ السيد حسفػػ ط/ 15
 بأثر رجعي    1/12/0216لمدة عاـ مف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  رانيا عيسوى سميـػ ط/ 13
 لظروؼ خاصة   1/1/0202لمدة عاـ مف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  وساـ أحمد توفيؽ حسفػ ط/ 17
 لظروؼ خاصة   1/1/0202دة عاـ مف لم ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مي السيد أحمد عطيةػ ط/ 18
 بأثر رجعي   1/1/0215لمدة عاـ مف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  لمياء صالح إبراهيـ فايدػ ط/ 19
 بأثر رجعي   1/1/0213لمدة عاـ مف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  هند مطاوع محمد كماؿػ ط/ 02

  321/6/0/1020الموضوع رقم 

لدرجة  محمد سميمان رمضان عميرةالطبيب/  إلغاء القيدػ بشأف الموافقة عمى  أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوثمذكرة 
 لالمتحانات . الدبمـو في األمراض الصدرية  وت يجوز استمرار القيد أكثر مف عاميف دور التقدـ 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع لمجامعة الموافقة
  131/6/0/1020الموضوع رقم 

 ودكتػوراة ف درجػة ماجسػتير12لعدد جالموافقة عمى تعديل لجنة ادشراف  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 لهـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة تعديل لجنة ادشرافالموافقة عمى 
 التخدير والعناية المركزةستير ماج  رغدة جمال الفرارجي ـ ط/2

 ف .رعاية طفؿلالتخدير والعناية المركزة بالكمية جبقسـ مدرس   برفع اسم د/ رباب محمد حبيب
ضافة   .التخدير والعناية المركزة بالكميةبقسـ مدرس  أحمد محمد طو حموةد/  وا 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   رشا شوقي العناني ـ ط/0
 .  بالكمية الكيمياء الحيويةبقسـ أستاذ مساعد  د/ سالي محمد الحفناو بإضافة  
 التخدير والعناية المركزةدكتوراه    سميرة فؤاد عياد ـ ط/6

 ف .رعاية طفؿلالتخدير والعناية المركزة بالكمية جبقسـ مدرس   برفع اسم د/ رباب محمد حبيب
ضافة   والعناية المركزة بالكمية. التخديربقسـ مدرس   وليد عمي أبو عمرد/  وا 

 التوليد وأمراض النساءماجستير   محمود فايق إبراىيم أحمد ـ ط/1
 الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية.بقسـ مدرس   بإضافة  د/ ثريا أحمد عمر

 التخدير والعناية المركزةماجستير   رشا فؤاد مطاوع الشوني ـ ط/5
 رعاية طفؿف .لالتخدير والعناية المركزة بالكمية ج بقسـمدرس   برفع اسم د/ رباب محمد حبيب

ضافة   التخدير والعناية المركزة بالكمية.بقسـ مدرس   أماني سمطاند/  وا 
 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   أحمد محمد حسين نصار ـ ط/3

 طفؿف .رعاية لالتخدير والعناية المركزة بالكمية جبقسـ مدرس   برفع اسم د/ رباب محمد حبيب
ضافة   التخدير والعناية المركزة بالكمية.بقسـ مدرس  ناديو محيي الدين بيجتد/  وا 

 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   نسمة محمود أبو العنين ـ ط/2
 .جبناء عمى اعتذار المشرؼفالتخدير والعناية المركزة بالكمية بقسـ مدرس   برفع اسم د/ ىالة محمد قبطان

ضافة   التخدير والعناية المركزة بالكمية .بقسـ مدرس  الء عبد السميع عيادعد/  وا 
 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   فاطمة عادل حسن فودة ـ ط/1

 .جبناء عمى اعتذار المشرؼفالتخدير والعناية المركزة بالكمية بقسـ مدرس   برفع اسم د/ ىالة محمد قبطان
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ضافة   التخدير والعناية المركزة بالكمية .بقسـ درس م أسماء إسماعيل سالمة د/  وا 
 ماجستير طب األطفال  رحاب صالح أحمد وىب ـ ط/2

 ف .لمسفر لمخارجبالكمية ج طب األطفاؿبقسـ مدرس   باسم عبد الفتاح الجزاررفع اسم د/ 
 ماجستير طب األطفال شيماء كامل عبده الجميل ـ ط/22

 طب األطفاؿ بالكمية جلحاجة الرسالة إليةف .بقسـ أستاذ   أ.د/ محمد سعيد المكاو   إضافة
  031/6/0/1020الموضوع رقم 

ف رسػػالة  11لعػػدد ج تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتورا  تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النشر بالمجمة .. لهـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيل
 ماجستير جراحة العظام  مجد  محي الدين يوسف ناجيـ ط/ 2

  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ بقسـمساعد اذ أست   عادؿ إبراهيـ الصعيديػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ بقسـمساعد اذ أست    محمد أحمد فائؽػ أ.د/ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ بقسـمساعد اذ أست   أيمف سميماف إسماعيؿػ أ.د/ 

 ماجستير جراحة العظام   بسام محمود ممتازـ ط/ 0
  المجنة :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ بقسـمساعد اذ أست   محمود محمد هدهودػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ بقسـمساعد اذ أست   عادؿ إبراهيـ الصعيديػ أ.د/ 
 نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ اذ بقسـأست    مصطفي أيوبػ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   أحمد عادل زكريا عافيةـ ط/ 6
  المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  اؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    فهيمة محمد حسافػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػاؿ قسـورئيس اذ أست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   السعيد رشاد السعيد فود ػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    عمرو محمد زعيرػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 ماجستير طب األطفال  محمود حمد  رمضان المالـ ط/ 1

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 
 لمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراألزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   عمى عبد المطيؼ عافيةػ أ.د/ 

 
 
 ماجستير طب األطفال   دينا عادل زكريا عافيةـ ط/ 5

  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـمساعد اذ أست   نجواف يسري صالحػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـمساعد اذ أست   مكاويمحمد سعيد الػ أ.د/ 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   عادؿ عبد الحميـ حجاجػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   رانيا عيسو  عيسو  سميمـ ط/ 3

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    محمد أحمد باشاػ أ.د/ 
 ػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   السيد شعباف هويديػ أ.د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير     داليا مدحت البيوـ ط/ 2
  المجنة :

 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    محمد أحمد باشاػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   السيد شعباف هويديػ أ.د/ 

  مراض الجمدية والتناسميةاألماجستير    أميرة محمد يوسفـ ط/ 1
  المجنة :

 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عبد اهلل محمد عطيةػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   نعيـ محمد عبد النبيػ أ.د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    شيماء السيد أمين موسيـ ط/ 2
  : المجنة
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ػػػػةػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػبنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوهاب صالحػ أ.د/ 
 الباطنة العامةمراض ماجستير أ   محمد عيد سالم ـ ط/ 22

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ تأس   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست   عالء عفت عبد الحميدػ أ.د/ 
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستشاري أمراض الدـ باألكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   جورج بهيج سوريػاؿػ أ.د/ 
 الباطنة العامةمراض ماجستير أ   نيي إسماعيل الموافي ـ ط/ 22

  المجنة :
 ةػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست   عالء عفت عبد الحميدػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست    محمد عبد الحافظػ أ.د/ 
 ػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستشاري أمراض الدـ باألكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   جورج بهيج سوريػاؿػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 الباطنة العامةمراض ماجستير أ  عبد اهلل حسن محمد عراقيبـ ط/ 20

  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 
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 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   السيد إبراهيـ الشايبػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بمعهد الكبد القومياذ أست   يؿخالد عبد المجيد جمػ أ.د/ 
 الباطنة العامةمراض ماجستير أ   خالد محمد السيدـ ط/ 26

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   إيهاب أحمد عبد العاطيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 
 ةبالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ مساعد الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بمعهد الكبد القومياذ أست   محمد أحمد سامي كحمةػ أ.د/ 
 الباطنة العامةمراض ماجستير أ  عزة البسطويسي مصطفي عطاـ ط/ 21

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  نة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباط قسـباذ أست   نبيؿ عبد الفتاح الكفراويػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجاممية الطب بك الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمد عبد الرؤوؼ قرنيػ أ.د/ 
 ػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    ممدوح أحمد جبرػ أ.د/ 
 الباطنة العامةمراض أ دكتوراه  رشا عبد اهلل البيي رجبـ ط/ 25

  المجنة :
 ػػػػػػةػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود محمد عمار ػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة العامػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةالقاهػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   جماؿ محمد سعديػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 الباطنة العامةمراض ماجستير أ   ىند سمير محمد شعبانـ ط/ 23

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 ةػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػةالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـبمساعد اذ أست    أحمد راغب توفيؽػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات المسمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػمستشار الكمي بالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مصطفي محمود كامؿ/ لواء.دػ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا   مايكل جورج فوز ـ ط/ 22

  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمد عالء الديف نوحػ أ.د/ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   ميساء عبد اهلل سعيدػ أ.د/ 
 ػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  لمتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمراض ا قسـمساعد باذ أست   محسف محمد الخياطػ أ.د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا إبراىيم الدسوقي رمضان عبد الموليـ ط/ 21

  المجنة :
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػةاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   ميساء عبد اهلل سعيدػ أ.د/ 
 ػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست    نجالء سعيد العبدػ أ.د/ 
 ػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ ستأ   حساـ الديف مصطفي سميـػ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   أحمد محمد عبد العالـ ط/ 22

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب واألوعية الدموي قسـباذ أست  وتء فريد عبد العزيز موسيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةالقاه ةعجامبمعهد القمب القومي  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   أحمد مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديػ أ.د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـب مدرس   وساـ الديف حداد الشافعيد/   ػ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   شنوده موسي غبريــالـ ط/ 02

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست  وتء فريد عبد العزيز موسيأ.د/  ػ

 ػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامطب بكمية ال القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   تيمور مصطفي عبد اهللػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست    وليد عبد  إبراهيـػ أ.د/ 
 ية الدمويةماجستير أمراض القمب واألوع  مينا ماىر ميشيل يسي بقطرـ ط/ 02

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست  وتء فريد عبد العزيز موسيػ أ.د/ 
 القاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبمعهد القمب القومي  ػػػػػػػةالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    أحمد يحي حجابػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست    محمود كامؿ أحمدػ أ.د/ 
 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  أماني السيد أحمد عوضـ ط/ 00

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   أيمف عبد القادر شبانةأ.د/ ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست    زكريا فؤاد سندػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـورئيس اذ أست   محمد أحمد سامي قنديؿػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءالتوليد وأمرا قسـورئيس اذ أست   جماؿ الديف يوسؼ الخوليػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  منة اهلل عاطف محمد شبانةـ ط/ 00

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  لنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءالتوليد وأمراض ا قسـباذ أست  أحمد نبيؿ عبد الحميد عيسيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   أشرؼ المحمدي غريبػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمساعد باذ أست   عالء فتح اهلل الحمبيػ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    ىند عمى شبلـ ط/ 06

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  توليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءال قسـمساعد باذ أست   عالء فتح اهلل الحمبيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمساعد باذ أست    نبيه إبراهيـ الخوليػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ـقسباذ أست   الكيالنيعمى أسامة ػ أ.د/ 
 قناة السويس ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمساعد باذ أست    ـػػػػػػػػػػػػحناف غنيػ أ.د/ 

 ؿ و الثاني صوت واحدفجعمي أف يكوف األو 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد أحمد محمد حسانينـ ط/ 01

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمساعد باذ أست   محمد عبد الغني عمارةػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمساعد باذ أست    نبيه إبراهيـ الخوليػ أ.د/ 
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   سالمة أحمد الحسينيػ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  د صبر  فؤاد الحاموليأحمـ ط/ 05

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   مدحت عصاـ الديف حمميػ أ.د/ 
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 رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقاه ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست          محمد إيهاب عمى سميطػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   سعيد عبد العاطي صالحػ أ.د/ 
 القاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست            صالح عمى سندػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  مجد  الشابور  مصطفيـ ط/ 03

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست    طارؽ محمد سيدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ـقسبمساعد اذ أست   عالء مسعود عبد الجيدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست    حامد السيد المقوةػ أ.د/ 
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   مد الحسيني سالمةأحػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد فكر  محمد عطا اهللـ ط/ 02

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   بد المنعـ محمودسيد عػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمساعد باذ أست   عالء مسعود عبد الجيدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست    زكريا فؤاد سندػ أ.د/ 
 القاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب  ػاءالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   حسف مصطفي جعفرػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي أميرة عبد المؤمن عبد الحميم عثمانـ ط/ 01

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  مراض العصبية والنفسيػةاأل قسـباذ أست   أيمف عبد الفتاح الحدادػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسيػة قسـباذ أست   لمياء جماؿ الديف الحمراويػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسيػة قسـباذ أست   ؿ عبد الكريـ بدويعادػ أ.د/ 
 جراحة المسالك البولية دكتوراه  خالد محمد مجد  زين العابدينـ ط/ 02

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـورئيس اذ أست   سمطاف محمد سمطافػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست  أسامة عبد الوهاب عبد الجوادػ أ.د/ 
 األسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست   محمد السيد يوسؼ أحمدػ أ.د/ 
 دكتوراه اليستولوجيا  سعاد شبل شبل أبو حبسوـ ط/ 62

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام العموـبكمية البيولوجية الجزيئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الوراثة و  اذأست   صبحي السيد حسب النبيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهستولوجي قسـبمساعد اذ أست    رانيا إبراهيـ ياسيفػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الهستولوجيا قسـورئيس اذ أست    هالة محمد الحروفػ أ.د/ 
 ػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  االهستولوجي قسـباذ أست   نجالء إبراهيـ سرحافػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 دكتوراه عالج األورام والطب النوو   رشا عادل محمد عبد المنعمـ ط/ 62
   لمجنة :ا

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـباذ أست   نبيؿ أحمد لطفي مبارؾػ أ.د/ 
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 ػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـورئيس اذ أست   محمد أبو الفتوح شحاتهػ أ.د/ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـباذ أست   محمد فاروؽ مصطفيػ أ.د/ 
 طب الحاالت الحرجةماجستير    ىالة شاكر عمى داودـ ط/ 60

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ير والعناية المركزةالتخد قسـمساعد باذ أست   عبد الرحمف أحمد أحمدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست    ياسر إبراهيـ فتحيػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  خدير والعناية المركزةالت قسـباذ أست  أحمد عمى عبد الحميد الضبعػ أ.د/ 
 الباثولوجياماجستير    مروة سعيد المصر ـ ط/ 66

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    رحاب منير سمكةػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست    هالة سعيد الربعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست   مها مصطفي شممولهػ أ.د/ 
 الجراحة العامةماجستير   حسن إبراىيم صابر الحوـ ط/ 61

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامة قسـورئيس اذ أست   حاتـ محمود سمطافػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ ستأ    تامر عمى سمطافػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػةالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    مصطفي الشيخػ أ.د/ 
 الباثولوجيا ادكمينيكيةماجستير    أميرة أنور عبد المعطيـ ط/ 65

   المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـباذ أست    روحية حسف العدؿػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست   مها عبد الرافع بسيونيػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـباذ ستأ    أمؿ سعد البندرايػ أ.د/ 
 األنف واألذن والحنجرةدكتوراه جراحة  رشا فيصل عبد العميم أبو الدىبـ ط/ 63

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـورئيس اذ أست   عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  رةػػػػػػػػػػاألنؼ واألذف والحنج قسـباذ أست    محمد رشاد غنيـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنؼ واألذف والحنج قسـباذ أست   ياسر عبد الوهاب خميؿ/ ػ أ.د
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكفر الشيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـباذ أست   سعد الدسوقي الزياتػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 ماجستير طب األطفال   منى ياقوت عبد الشييدـ ط/ 62

  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   سهير سيد أبو العالػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    مها عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـمساعد اذ أست    نجالء فتحي برسيـد/ ػ أ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    عزة كماؿ الشهاويػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 ماجستير طب األطفال  محمد عبد السميع سيد أحمدـ ط/ 61

  المجنة :



 21/0/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي السادسة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   سهير سيد أبو العالػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    مها عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـمساعد اذ أست    نجالء فتحي برسيـػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجام بمعهد الكبد القومي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػ اذ بقسـأست   نيرميف محمد عمى عدويػ أ.د/ 

 جعمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحدف
 الباطنة العامةمراض ماجستير أ  أسماء محمد الدردير  محمدـ ط/ 62

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـقسباذ أست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػةالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   محمود عبد العزيز عمارةػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػرةالقاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   مناؿ محمد نبيه الديبػ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   أحالم ربيع حسين محمدـ ط/ 12

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    مراد بيشاي ميناػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست    نيفيف سامي عجورأ.د/ ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    محمد سطيحةػ أ.د/ 
 أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه  راند أحمد فؤاد محمد عبد الفتاحـ ط/ 12

   المجنة :
 ػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    هالة محفوظ بدرافػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أماني رجب سراجػ أ.د/ 
 بنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجام لطببكمية ا القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   هشاـ محمد أبو العنيفػ أ.د/ 

  331/6/0/1020الموضوع رقم 

ف طالػػب وطالبػػة  65لعػػدد ج تســجيل موضــوع الرســالةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتورا  تخصصات مختمفة .

 : رارــالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتورا  لهـ عمى النحو التالي 
 دكتوراه الطفيميات الطبية     مني محمد فييم صالح ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
الفئراف المصابة معمميا بطفيؿ  دراسة طفيمية ونسيجية وجزيئية وتركيبية لتأثير مثبطات مضخة البروتوف ج األوميبرازوؿف عمي

 الكريبتوسبوريديوـ بارفـو .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   نشأت السيد ناصؼػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   امؿ الشافعيأميمة كػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامب الطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الط قسـاذ مساعد بأست  إنجي فيكتور نصيؼ بشايػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   نهي أحمد أبو خميؿػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـس بمدر    فاطمة حامد شعالفػ   د/ 

 دكتوراه الباثولوجيا ادكمينيكية    سامية سامي محمد مشعل ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي سرطاف المثانة البولية . MALAT1 و UCA1دور الحمض النووي الطويؿ الغير مشفر 
 المشرفون : 



 21/0/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي السادسة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـاذ بأست    سهاـ أحمد خضيرػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػجامالطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـب اذ مساعدأست   سالي محمد الحفناويػ   د/ 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   الشيماء محمود الحنفيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـدرس بم   نواراف طمعت أبو الخيرػ   د/ 

 دكتوراه الباثولوجيا ادكمينيكية    مني مأمون أحمد الصاو  ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 لألطفاؿ المصرييف المصابيف بمرض التوحد . (rs7997012ف rs6313و HTR2Aتعدد األشكاؿ الوراثية لجيف 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـاذ بأست    روحية حسف العدؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  سـقمدرس ب    سارة محمود الديبػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بكمية الطب  قسـمدرس ب   حناف أنور الشوربجيػ   د/ 

 دكتوراه اليستولوجي   أسماء عمي أحمد الدسوقي  ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

دراسة هستولوجية لتأثير عقار تاموكسيفيف عمي شبكية العيف لدي ذكور الجرذاف البيضاء البالغة والقدرة الوقائية المحتممة 
 . يف مقابؿ الموتيفلمميالتون

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالهستولوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكمية الطب  قسـاذ بأست    بثينة لبيب محمودػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالهستولوجػػػػػػػى بكمية الطب  قسـعد باذ مساأست   هالة محمد الحروفػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالهستولوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكمية الطب  قسـمدرس ب    رانيا سعيد عمارةػ   د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة   أحمد صالح الدين محمد جميوم  ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 تحويؿ مسار المعدة المصغر بالمنظار مقابؿ تكميـ المعدة بالمنظار مع التقسيـ الثنائي الحمقي في مرضي السمنة المفرطة .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست سميماف عبد الرحمف سميماف الشخصػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الجراحػػػػػ قسـاذ بأست محمود عبد المطيؼ بهراـ عبد المطيؼػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمود أحمد شاهيفػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   أحمد سامي محمد مشعؿػ   د/ 

 راحة التجميل والحروق دكتوراه ج  محمد األمين صدقي عبده محمد  ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

استخداـ التصوير الحراري باألشعة تحت الحمراء في تقييـ التروية الدموية لجدار البطف في شفط الدهوف عالي الدقة مع تجميؿ 
 البطف .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامة الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمي قسـاذ بأست    داليا مفرح السقاػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةمعجاجراحػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    مدحت سامي عميػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاملحروؽ بكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ وا قسـمدرس ب   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

 دكتوراه جراحة القمب والصدر   السيد الششتاو  السيد فارس  ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع
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دور الموجات الصوتية عمي القمب بالمجهود الدوائي في تحديد الخطة العالجية مف حيث اإلصالح أو عدمه لالرتجاع 
 تحتشائي المتوسط لمصماـ الميترالي مع جراحة توصيا الشراييف التاجية .ا

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ بأست    أحمد لبيب دخافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدر بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   ج عميمحمد أحمد الحاػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدر بكمية الطب  قسـمدرس  ب   محمد جماؿ حجاجػ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء     حسناء محمود زيدان ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

اتداء التشخيصي لمتصوير بالرنيف المغناطيسي مقارنة التصوير بالموجات الصوتية تدرج الرمادي والدوبمر المموف مع دوبمر 
 ة أو الخميفة .القوة ثالثي األبعاد لمتنبؤ بتشخيص طيؼ المشيمة الممتصقة سواء األمامي

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  قسـاذ بأست   أحمد نبيؿ عبد الحميدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامء بكمية الطب التوليد وأمراض النسا قسـاذ مساعد بأست   عماد الديف عمي سميماف ػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  قسـمدرس ب   عصاـ عبد الظاهر أميف ػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  درس بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةم   شيماء عبد الحميد حسنيف ػ   د/ 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد سعيد شمبي منتصر  ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 الذيف يخضعوف لمتصوير اتختياري لألوعية التاجية : دراسة بتصوير التتبع الرقطي . اتستطالة اتنقباضية المبكرة في المرضي
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأست  وتء فريد عبد العزيز موسيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمد فهمي النعمانيػ أ.د/ 

 ػػػػػياستشاري أمراض القمب واألوعية الدمويػػػػػػة بمعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أحمد حسانيف جابرػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب اذ مساعد أست    مراد بشاي ميناد/    ػ

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة     غادة حمد  عقل زيد ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

سطي لمشرياف السباتي في مرض نقص الصفائح المنتشر وسمؾ البطانة الداخمية والو  61الحمض النووي الريبوزي الميكروني ػػػػػػػػ 
 الدموية المناعي األوؿ المزمف عند البالغيف .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض الباطنػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   صبري عبد اهلل شعيب ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض الباطنػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   مناؿ عبد الستار الصردي أ.د/ ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػجامأمراض الباطنػػػػػػة العامػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمد أحمد عبد الحافظ ػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامأمراض الباطنػػػػػػة العامػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   عالء عفت عبد الحميد ػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست   أشرؼ عبد الرؤوؼ داوود ػ   د/ 

 
 دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع  أسماء يحيي عبد اهلل شرف الدين ط/ـــ 22

 :  الرسالة موضوع
 ف عمي السيدات الحوامؿ ونواتج الحمؿ .19تقييـ مخاطر مرض كورونا المستجد جكوفيد ػػػػ

 المشرفون : 
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 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػجامالصحة العامػػػػةوطب المجتمع بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست   أميمة أبو الفتح محمد ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػجامالصحة العامػػػػةوطب المجتمع بكمية الطب  قسـاذ مساعدبأست    داليا السيد عبد اهللػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػجامالصحة العامػػػػةوطب المجتمع بكمية الطب  قسـاذ مساعدبستأ   رضا عبد المطيؼ إبراهيـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػجامالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػد  بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    محمد عبد اهلل رزؽػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػة ةعػجامالصحة العامػػػػة وطب المجتمع بكمية الطب  قسـمدرس ب   س محيسفسالي عبد الونيػ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام واالصابات  محمد عبد العظيم سميمان محمد  ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 ي ذوي المهف اليدوية .المتابعة الوظيفية بعد اصالح قطع العضالت الدوارة لمكتؼ باستخداـ المنظار الجراحي لممرض
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  بقسـاذ أست     السيد مرسي زكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـبمساعد اذ أست     محمد أحمد فايؽػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػ ةعػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  بقسـمدرس    مصطفي محمد مسرجة ػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  شيماء حسن كمال حسن عبد المنعم  ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

 . األعراض اإلكمينيكية لقصور التغذية لدي المسنيف
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامالطب أمراض الباطنة العامة بكمية  بقسـاذ مساعد أست     عماد محمد الشبينيػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامأمراض الباطنة العامة بكمية الطب  بقسـمدرس      إيناس صبحي زهرافػ د/ 

 لباطنة العامة ماجستير أمراض ا   مصطفي عدلي صابر راشد ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

غرتباط مستوي ونشاط عامؿ فوف ويمبراند بنزيؼ الجهاز الهضمي في مرضي الفشؿ الكموي المزمف المعاشيف عمي اتستصفاء 
 .الدموي 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامػػػة بكمية الطب أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػ بقسـاذ أست   عبد اهلل عبد العزيز بهنسيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعػجامأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاماطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة بكمية الطب أمراض الب بقسـمدرس    عمي محمد الخوليػ   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العين    رنا محمد عاشور جبريل ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

الشبكي لألطفاؿ المبتسريف المتطمب  نتائج الحقف داخؿ الجسـ الزجاجي لعقار الرانبيز ماب كعالج أحادي ابتدائي لالعتالؿ
 لممعالجة .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامورئيس قسـ طب وجراحة العيف بكمية الطب اذ أست   هدي محمد كامؿ السبكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  بقسـ طب وجراحة العيفاذ أست   حاتـ محمد جاد مرعيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ طب وجراحة العيف بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب اذ مساعد أست    عادؿ جالؿ زكيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ طب وجراحة العيف بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب مدرس   حمد محمد أحمد حسف حبيبأػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػجامبقسـ طب وجراحة العيف بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب مدرس    أحمد إبراهيـ بسيونيػ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    محمد السيد حسين الشيخ ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع
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 التحفيز اتنتقامي لموتدة عند اتسبوع التاسع والثالثيف مف الحمؿ : النتائج المترتبة عمي األـ والجنيف .
  المشرفون :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاممساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب اذ أست   عالء الديف فتح اهلل الحمبيػ د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب  مدرس   إبراهيـ عمي سيؼ النصرػ د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    سمر رشاد محمد عبد السميع ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

القيمة التشخيصية لنسبة الصفائح الدموية / الخاليا الميمفاوية ونسبة العدتت / الخاليا الميمفاوية في تمزؽ األغشية المبكر قبؿ 
 األواف .
 رفون : المش

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب اذ أست   سيد عبد المنعـ محمودػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػجاممساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب اذ أست    رجب محمد داوودػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ أمراض النساء والتوليد بكمية الطب  مدرس   ماهي نبيؿ محمود عجيزػ   د/ 

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    أسامة وديع األسود ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

 دور البرسبسيف والبروتيف التفاعمي سي والبروكالسيتونيف في السائؿ البموري لمتمييز بيف أسباب اتنسكاب البموري .
 المشرفون : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب اذ أست   أسامة فهيـ منصورػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبقسـ األمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب اذ مساعد أست   جيهاف عمي عبد العاؿػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب مدرس    أسماء متولي عبد التوابػ   د/ 

 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية    أسماء محمود شكر  البنا ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 ف وجبي تي بي ار سيف في مرضي الذئبة الحمراء .2دور التعبير عف الحمضيف النوويف الريبوزييف ججاؾ
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاملحيوية الطبيػػػػػػػػػػػة  بكمية الطب بقسـ الكيمياء ااذ أست    غادة عزت حمودةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجاممساعد بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػة  بكمية الطب اذ أست   ياسر عبد الستار الغباشيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػة  بكمية الطب مدرس   النيداني شريف صبحي السيدػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعػجامأمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس    إيناس صبحي زهرافػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    أسماء إبراىيم عبد اهلل نور ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 البريسيبسيف كعالمة تشخيصية بيف إنتاف حديثي الوتدة المصرييف .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاملطب مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية ااذ أست   دينا عبد الرازؽ ميدافػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  زميؿ   حناف مصطفي السيدػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس    ريهاـ صالح الزياتػ د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة    أحمد السيد مصطفي ط/ـــ 02

 :  الرسالة موضوع
 لدـ لتشخيص ونتائج المتالزمة الكبدية الكموية .تقييـ دور الكاليستاتيف في مصؿ ا

 المشرفون : 
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 المنوفيػة ةعػػػػػػػػػجامورئيس قسـ طب المناطؽ الحارة وصحتها بكمية الطب اذ أست    أيمف محمد المحمحػ أ.د/ 
 لمنوفيػةا ةعػػػػػػػػػجاممساعد قسـ طب المناطؽ الحارة وصحتها بكمية الطب اذ أست   محسف محمد الخياطػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ طب المناطؽ الحارة وصحتها بكمية الطب  مدرس   أحمد أبو زيد أحمد طعيمةػ   د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس   نوراف طمعت أبو الخيرػ   د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أسماء عفيفي عبد الشافي شاىين  ط/ـــ 00

 :  الرسالة موضوع
 . 19السموؾ الجنسي بيف اإلناث المتعافيات مف عدوي كوفيد 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامناسمية بكمية الطب بقسـ األمراض الجمدية والتاذ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    أمل السيد عمي والي ط/ـــ 06

 :  الرسالة موضوع
 تأثير الرضاعة عمي الوظائؼ الجنسية لدي المرأة .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب اذ ستأ   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مروة فتحي عبد العاطي حجاز  ط/ـــ 01

 :  الرسالة موضوع
 ديؿ والمينوكسيديؿ فقط في عالج الصمع الوراثي .مقارنة بيف استخداـ خيوط البولي دايوكسانوف مع المينوكسي

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب اذ أست    عزة جابر عنترػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػاذ أست    أسماء جابر عبد ػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   ىند عمي عبد المقصود ط/ـــ 05

 :  الرسالة موضوع
عي عف بروتيف ربط األحماض الدهنية لمبشرة في حب الشباب الشائع وعالقته بمتالزمة التعبير الكيميائي الهيستولوجي المنا

 التمثيؿ الغذائي .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب اذ أست   مصطفي أحمد هماـػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاممساعد بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب اذ أست  يا عبد اهلل عبد اهلل حسنيفرانػ   د/ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  عماد محمود السيد العقدة ط/ـــ 03

 :  ةالرسال موضوع
تقييـ وظيفة البطيف األيسر باستخداـ تقنية التتبع الرقطي متعدد الطبقات في مرضي فرط الدـ المرتفع في وجود وعدـ وجود 

جهاد البطيف األيسر .  تضخـ واد
 المشرفون : 

 المنوفيػػة ةعػجامبقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب اذمساعد أست    محمود كامؿ أحمدػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامبقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب مدرس   فاطمة الزهراء عبد المنعـ زيفد/  ػ

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   إسراء عفيفي محمود ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 ف في مرض الحزاز المسطح : دراسة هيستوكيميائية مناعية .E-FABPإظهار البروتيف الرابط لألحماض الدهنية لمبشرة ج
 المشرفون : 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب اذ أست   محمد عبد المنعـ شعيبػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاممساعد بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب ذ اأست  رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيفػ   د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مني حسين موسي كشك ط/ـــ 01

 :  الرسالة موضوع
 البهاؽ الغير قطاعي . في مرض 0اسيتيؿ ترانسفيراز  –دور اف 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب اذ أست   مصطفي أحمد هماـػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاممساعد بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب اذ أست   إيماف مسعود عبد الجيدػ   د/ 
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   إسالم ممدوح شديد ط/ـــ 02

 :  الرسالة موضوع
ف المصابيف بأعراض 19دور الفحوصات المعممية والعالمات اإلشعاعية في التفريؽ بيف مرضي فيروس كورونا المستجد جكوفيد ػػػ

 صابيف بأعراض شديدة .خفيفة مقارنة بالم
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب اذ أست   هشاـ السيد عبد العاطيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعػػػػجامبقسـ األمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب اذ أست   محمود موسي الحبشيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب مدرس    أسرار هالؿ محروسػ   د/ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة مصطفي محمد عبد الغفار الحسنين ط/ـــ 62

 :  الرسالة موضوع
 الدور المتنامي لمموجات فوؽ الصوتية في وحدة الرعاية الحرجة .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب اذ مساعد أست    نجوي محمد ضحاػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاموالعناية المركزة بكمية الطب بقسـ التخدير مدرس    نيفيف مصطفي سميمافػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطب مدرس     وليد عمي أبو عمرػ د/ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   أماني أحمد فرج ط/ ـــ62

 :  الرسالة موضوع
 تقييـ خريطة الدهوف بالدـ في المرضي البالغيف ذوي الضغط الدـ الشرياني المرتفع البدناء وغير البدناء .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامة الطب بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية بكمياذ أست    أحمد محمد عمارةػ أ.د/ 
 المنوفيػة ةعػجامبقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب اذ مساعد أست   نيفيف إبراهيـ ساميػ   د/ 
 دكتوراه جراحة العظام   نديم اسماعيل ادمام ط/ـــ 60

 :  الرسالة موضوع
 المنحرفة إلعادة بناء القطع الغير قابؿ لإلصالح بأوتار مدور الكتؼ .نقؿ الجزأ السفمي مف العضمة شبه 

 المشرفون : 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب اذ أست   طاهر عبد الستار عيدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب مساعد اذ أست   عمرو صابر درويشػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مدرس    سميماف حسف زلموػ   د/ 
 دكتوراه األشعة التشخيصية  رفيدة جعفر محمد عبد الرسول ط/ـــ 66

 :  الرسالة موضوع
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 .الفائدة المحتممة مف األشعة المقطعية متعددة الكواشؼ في تشخيص أمراض القمب الخمقية لدي األطفاؿ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اذ أست    حاـز حسف عيدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ أست    أشرؼ أنس زيتوفػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب اذ مساعد أست    سمر محمد شحاتهػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب بقسـ األمدرس     إيماف رجب سميمةػ   د/ 
 دكتوراه الفسيولوجيا ادكمينيكية  سمر رشاد السيد عبد الفتاح ط/ـــ 61

 :  الرسالة موضوع
 وظيفية المرضية في الجرذاف المصابة بالسكري .تأثير تنظيـ مستوي السكر بالدـ عمي بعض التغييرات ال

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ الفسيولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب اذ أست   محمد حنفي أحمد حسفػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامقسـ الفسيولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب اذ ورئيس أست   جرجس صبري يوسؼ حناػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ الفسيولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب اذ مساعد أست   صفاء محمد القطب صالحػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ الفسيولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب مدرس مساعد    امرغادة سمير عبد اهلل عػ   د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبقسـ الفسيولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب مدرس    هبه راضي عمي سالـػ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة ياسر محمود عمي رمضان ناصف ط/ـــ 65

 :  الرسالة موضوع
 صالحية خزعة العقدة الميمفاوية الحارسة بعد العالج الكيماوي لمرضي سرطاف الثدي .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ الجراحة العامة بكمية الطب اذ مساعد أست  محمود جماؿ الديف محمد حجاجػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب مدرس     أحمد سامي مشعؿػ د/ 

  131/6/0/1020م الموضوع رق

مقترح الخطة  ػ بشأف  ستاذ مساعد أمراض التخاطب بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأإيمان عزت عبد الواحد د/ عرض خطاب 
/الماجستير أمراض التخاطب طبقا لما ورد بالئحة الدراسات العميا .التدريسية   لممقررات الدراسية لدرجة الدبمـو

 القــــرار :
 . ... ويرفع لمجامعةف 08/0/0201التسجيؿ لنهاية الشهر ج وفتح باب الموافقة

  331/6/0/1020الموضوع رقم 

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

 التقدير التخصص الدرجة ـــــــــــــــــــــماالســـــــــــــــــــــــــــــــ م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة  دكتورا  ط/ محمد عمى نصر إبراهيـ 2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة  دكتورا  ط/ أحمد رياض العشماوي 0
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة المسالؾ البولية دكتورا  ط/ محمد متولي الشربيني 6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتورا  ط/ هديؿ عبد السالـ محمد إبراهيـ عيد 1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ الجراحة العامة  دكتورا  ط/ فاطمة إبراهيـ يوسؼ 5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ الجراحة العامة  دكتورا  ط/محمد عبد المطيؼ محمد 3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ األمراض الجمدية والتناسمية دكتورا  شحات مصطفيط/ أميرة ال 2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية دكتورا  ط/ إيماف أبو اليزيد عمى عبد الجواد 1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتورا  ط/ إيزيس سامي المرسي بديرة 2
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب وجراحة العيف دكتورا  حسف سرورط/ حسف محمد سعيد  22
 جيد جدا الفسيولوجيا اإلكمينيكية ماجستير ط/ أسماء معوض أحمد سابؽ 22
 جيد// طب المناطؽ الحارة وصحتها ماجستير مصطفي كامؿ عبد العاؿ بدير ط/ 20
 //جيد األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير مراـ مشهور جاد اهلل ط/ 26
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير شيماء محمد أحمد نميرط/  21
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير مروة نجاح الزعفراني اتغا ط/ 25
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير إيماف نصر الديف خميؿ البربري ط/ 23
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير  نرميف عالء الديف نجيب شقرةط/  22
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير الشافعي كشؾط/ أحمد سعيد  21
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ط/ إيهاب خضر عطا اهلل خضر 22
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ محمد أبو العـز محمد أبو العـز 02
 جيد جدا الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير  ط/ سمية مصطفي محمود الحفناوي 02
 ممتاز التشريح واألجنة ماجستير ف النجارط/ هدير عبد المحسف أمي 00
 جيدجدا الجراحة العامة ماجستير ط/ هشاـ محمود مديف 06
 جيد// الجراحة العامة  ماجستير ط/ ياسر إبراهيـ محجوب أحمد 01
 جيد// الجراحة العامة ماجستير  ط/ أسامة محمد محمد مصطفي عبيد 05
 جيد جدا الجراحة العامة رماجستي ط/ محمد عمى عبد الحميد مخموؼ 03
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير ط/ أحمد حمدي عبد العظيـ السيد 02
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير ط/ خالد سعود عبد الصالح حسيف 01
 جيد// طب الحاتت الحرجة ماجستير  ط/ محمد عمى سعد عبد الجواد 02
 جيد// وأمراض النساء التوليد ماجستير ط/ أسماء حاـز محمود المميح 62
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/إيماف نبيؿ فتحي 62
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ محمد السيد أحمد أبو الفضؿ 60
 جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير  ط/ مي أحمد غباشي ربيع 66
 جيد// راض القمب واألوعية الدمويةأم ماجستير ط/ مينا أسعد عبد اهلل بقطر إبراهيـ 61
 جيد// الميكروبيولوجيا ماجستير ط/ الشيماء السيد يوسؼ 65
 ممتاز الباثولوجيا ماجستير ط/  لمياء صبري عبد الصمد أبو النصر 63
 جيد جدا الباثولوجيا ماجستير  ط/ نورهاف صفوت عبد الرازؽ قاسـ 62
 ممتاز لوجياالباثو  ماجستير  ط/أية يسري أبو زيد 61
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير ط/ لمياء طاهر محمد قشقوش 62
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير أميرة كماؿ عبد المطمب الكرنيبط/  12
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير ضياء أحمد كامؿط/ 12
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير  ط/أماني محمد البكري محمد 10
 جيد// الجراحة العامة دبمـو ط/ الصحابي عمى عبد العزيز يونس 16
 جيد// طب وجراحة العيف دبمـو حجازي ط/ محمود رمزي عبد الحميد 11
 جيد// جراحة العظاـ دبمـو أحمد سعيد أحمد حسيف ط/ 15
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية دبمـو أحمد صبحي أحمد الجيار ط/ 13
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 جيد// أمراض الباطنة العامة  دبمـو فاروؽ متولي سالـمحمد  ط/ 12
 جيد// األمراض الصدرية والتدرف دبمـو مروة محمد بركات الذهبيط/  11
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية دبمـو هديؿ بدوي عبد الحكـ عطيفة ط/ 12
 جيد جدا التناسميةاألمراض الجمدية و  دبمـو ط/أسماء عبد الستار عبد الرسوؿ البحيري 52

 القــــرار :
 ... ويرفع لمجامعة الموافقة

  613/6/1/1020الموضوع رقم 

 : منح كل منالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 :0222دور أكتوبر دبمومو جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  ػػػ 1 

 جيد جدا   أسماء أبو بكر عبد الباري محمدػػػ ط/ 0    جيد جدا  د سمطافػػػ ط/ أسماء عمى أحم1
 جيد جدا أسماء إبراهيـ السيد محمد شرؼ ػػػ ط/1    جيد جدا شيماء محمد أحمد محمد عمار ػػػ ط/6
 جيد جدا  رفيدة محمد إبراهيـ السقا ػػػ ط/3    جيد جدا  أحمد نبيؿ سعيد البزارػػػ ط/5
 جيد جدا  أسماء حممي عمى خالؼ ػػػ ط/8    جيد جدا  ور فهيـ الشريؼوليد أن ػػػ ط/7
 جيد جدا  نيرفاتا أيمف عبد الحي عبد المطيؼ بدر ػػػ ط/12   جيد جدا هبة اهلل أحمد أحمد عمى النحمة ػػػ ط/9

 جيد جدا   ماري مجدي سميماف رزؽ اهلل ػػػ ط/11
 داجيد ج  نجالء موسي عبد المعبود حسيف ػػػ ط/10
 جيد جدا   رحاب السيد أبو المعاطي شمبي ػػػ ط/16
 جيد جدا   هبه السيد إبراهيـ السيد شحاته ػػػ ط/11
 جيد جدا    إيناس رأفت أحمد القزاز ػػػ ط/15
 جيد جدا   يارا سامي سعيد المميجي ػػػ ط/13
 جيد جدا   شيريف رجب عبد العظيـ عطوة ػػػ ط/17
 جيد جدا  بر عبد البارينشوي عبد الستار صا ػػػ ط/18
 جيد جدا   نهي محمود محمود الجندي ػػػ ط/19
 جيد//    مروة ربيع نعيـ عبد البر ػػػ ط/02
 جيد//  إيماف فوزي مصطفي محمد الشنواني ػػػ ط/01
 جيد//   سحر محمد مصطفي هولة ػػػ ط/00
 جيد//  شيماء بيومي محمد السيد خمؼ اهلل ػػػ ط/06
 جيد//   اد عبد المطيؼ الطحافرانيا رش ػػػ ط/01
 جيد//   شيماء نبيؿ محمود عبد القادر ػػػ ط/05
 جيد//    نجالء كـر محمد عبد  ػػػ ط/03

 : 0202الجزء الثاني دور إبريل  مكافحة العدو دبمومو  ػػػ 0 
 ممتاز  أمينة حمدي عبد الحميـ العفيفيػػػ ط/1
 ممتاز  أميرة مجدي أحمد غباشي مبارؾػػػ ط/0
 ممتاز  محمد محمود مصطفي طريح ػػػ ط/6
 ممتاز  أسماء رمضاف عبدالرحيـ البريػػػ ط/1
 ممتاز   أسماء موافي جمعه ػػػ ط/5
 ممتاز   منى محمود أحمد القرشػػػ ط/3
 ممتاز  منى محمود مصطفي سالـ ػػػ ط/7
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 ممتاز  إسراء محمد إبراهسـ الشيمي ػػػ ط/8
 ممتاز  حناف مسعد إسماعيؿ بدير ػػػ ط/9

 ممتاز   جيرميف محمد مدحت ػػػ ط/12
 ممتاز  أمينة خالد أحمد عمر أحمدػػػ ط/11
 ممتاز  شيماء إبراهيـ عبد ربه عمى بشر  ػػػ ط/10
 ممتاز  نرميف إبراهيـ إبراهيـ جودة ػػػ ط/16
 ممتاز  دينا مصطفي أحمد المطبعجيػػػ ط/11
 ممتاز ناريماف محمود عبد الظاهر بيبرس ػػػ ط/15
 ممتاز  مروة محمد محمود محسب ػػػ ط/13
 ممتاز  إيماف حسيف سميماف حسيف ػػػ ط/17
 ممتاز   شيماء عاطؼ عزمي ػػػ ط/18
 ممتاز   سالي سعد مندور ػػػ ط/19
 ممتاز  الزهراء أحمد فتوح الصافوري ػػػ ط/02
 ممتاز   هند السيد محمد فوزي ػػػ ط/01
 ممتاز  ليمي محمد توفيؽ عبدالمطيؼػػػ ط/00
 ممتاز  سارة محمد إبراهيـ القصبي ػػػ ط/06
 ممتاز  شيماء أحمد محمد الغندور ػػػ ط/01
 ممتاز   عبير حسف عمى عمر ػػػ ط/05
 ممتاز  سماح حسف عبد المقصود محمد ػػػ ط/03
 ممتاز ندي أحمد محمد عبد الحميد عميرة ػػػ ط/07
 ممتاز نيريف أحمد عبد السالـ المصيمحي ػػػ ط/08
 ممتاز   سها أنور خالد زناتي ػػػ ط/09
 ممتاز شيماء فتحي عبد الستار السيسي ػػػ ط/62
 ممتاز   أية أشرؼ محمد ندا ػػػ ط/61
 ممتاز  مي مصطفي زكي الطباخ ػػػ ط/60
 ممتاز   غادة حامد محمد عزب ػػػ ط/66
 ممتاز  أسماء يحيي عبداهلل شرؼ الديف ػػػ ط/61
 ممتاز  د المطيؼ غنامةشيماء سعيد عب ػػػ ط/65
 ممتاز  دعاء فطب عبد القادر الشيخ ػػػ ط/63
 ممتاز  عبد العظيـ غنيـ ندي محمود ػػػ ط/67
 ممتاز  ابتهاؿ عباس عبد الحي الشناويػػػ ط/68
 ممتاز  أميرة أحمد عبد الغفار الشرقاوي ػػ ط/69
 ممتاز  شيماء سمير عبد اهلل عامر ػػػ ط/12
 ممتاز ـ عمى إبراهيـ الشرقاويمنى إبراهي ػػػ ط/11
 ممتاز   هالة السيد محمد فوزي ػػػ ط/10
 ممتاز   إيماف محمد عبد التواب ػػػ ط/16
 ممتاز  إيماف حسانيف جودة حسانيف ػػػ ط/11
 ممتاز  دعاء عبد اهلل أحمد محمد عزيز ػػػ ط/15
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 ممتاز  غادة نبيؿ صالح عبد المجيد ػػػ ط/13
 ممتاز   الغني رحاب حسيف عبد ػػػ ط/17
 ممتاز   ابتساـ فوزي أحمد السيد ػػػ ط/18
 ممتاز  أية محمد عبد الحميد عطا اهلل ػػػ ط/19
 ممتاز  مروة أشرؼ عبد الغني محمد ػػػ ط/52
 ممتاز  أماني أحمد محمد عبد الحميد ػػػ ط/51
 ممتاز   أمؿ عمى حسف المغربيػػػ ط/50
 ممتاز  آت جابر عبد العزيز السيد ػػػ ط/56
 ممتاز   نارديف بشري عطا ػػػ ط/51
 ممتاز   دعاء الزاهي أحمد محمدػػػ ط/55
 ممتاز  نهي صبحي عبد الحميد حسف ػػػ ط/53
 ممتاز   نهاؿ محمد أحمد السيد ػػػ ط/57
 ممتاز   شيماء سمير رشاد شممه ػػػ ط/58
 ممتاز   منى أحمد غباشي ربيع ػػػ ط/59
 ممتاز  ادؽ عمرافنهاؿ محمد عبد الص ػػػ ط/32
 ممتاز  سوزي حامد قنديؿ عبد اهلل ػػػ ط/31
 ممتاز   هبه خميؿ عبد الحميد ػػػ ط/30
 ممتاز   هبه سميماف عبد الهادي ػػػ ط/36
 ممتاز   شيري بشري عطا حنا ػػػ ط/31
 ممتاز  ماريهاف مجدي ناف جرجس ػػػ ط/35
 ممتاز إيناس عبد الحي عبد المطيؼ الجرج ػػػ ط/33
 ممتاز   وتء أميف حسف عثماف ػػػ ط/37
 ممتاز  أمنية محمد حمدي عبد العاؿ ػػػ ط/38
 جيد جدا  شيماء محمد محمد الشرقاوي ػػػ ط/39
 جيد جدا  دعاء أسامة مصطفي إبراهيـ ػػػ ط/72
 جيد جدا  أماني محمود عبد اهلل خطاب ػػػ ط/71
 جيد جدا   فادي عطا اهلل لبيب ػػػ ط/70
 جيد جدا  مد حمدي عبد العزيزمح ػػػ ط/76
 جيد جدا  نيفيف صبحي رجب غنيـ ػػػ ط/71
 جيد جدا محمد عالء الديف عبد الخالؽ عوض ػػػ ط/75
 جيد جدا  محمد أحمد ماهر الدسوقي ػػػ ط/73
 جيد جدا  مارينا مجدي بطرس مجمي ػػػ ط/77
 جيد جدا  أية مصطفي شفيؽ صالح ػػػ ط/78
 جيد جدا  طفي شرؼمصطفي سعيد مص ػػػ ط/79
 جيد جدا  سالي البرت أرنست اسحؽ ػػػ ط/82
 جيد جدا  شيماء محمد صادؽ كانوف ػػػ ط/81
 جيد جدا  سميرة عبد اهلل محمد عبد اهلل ػػػ ط/80
 جيد جدا   محمد سامي محمد غانـ ػػػ ط/86
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 جيد جدا  نبيؿ دسوقي مغاوري البحر ػػػ ط/81
 جيد جدا  برافحاـز أحمد عبد الوهاب ج ػػػ ط/85
 جيد//  شيماء عبد السالـ إبراهيـ خميؿ ػػػ ط/83
  جيد//  محمد محمود عبد الحميد ػػػ ط/87
 جيد//  دعاء نور الديف أبو المعاطي ػػػ ط/88
 جيد//   أحمد محمد السيد محمد ػػػ ط/89
 جيد// دعاء إسماعيؿ عز الديف إسماعيؿػػػ ط/92
 جيد//  رحاب سيد عمى عبد السالـ ػػػ ط/91

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة الموافقة
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