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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2022 /2021للعام الجامعي " السادسةالجلسة " 

 13/2/2022الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي" السادسةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 : عميد الكمية ورئيس المجمس بحضور كؿ مفمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ13/2/2022األحد الموافؽ 

  لشئوف التعميـ والطالب    وكيؿ الكمية ناصر محمد عبد الباري/ د.ػ أ
 طاىر عبد الستار محمود    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ػ أ
 عبد الرحمف السباعي سرحاف   وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػ أ
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ /د.ػ أ
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ     ر مشيرة محمد عبد الواحد/د.ػ أ
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة   عبد اهلل عبد العزيز بينسي / د.ػ أ
المسالؾ البولية  قسـ جراحة ب  سمطاف محمد سمطاف     رئيس/د.ػ أ
  رئيس قسـ طب وجراحة العيف     ىدى محمد كامؿ السبكي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الجراحة العامة   حاتـ محمود سمطاف / د.ػ أ
 األشعة التشخيصية قسـ    رئيسبسمة عبد المنعـ دسوقي محمد/ د.ػ أ
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ       رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
             قسـ الطفيميػػػػاترئيس    نادية صالح محمد النحاس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     غادة عمي حسف إبراىيـ/ د.ػ أ
 الحيويػػػػػػػػػػػػػة رئيس قسـ الكيمياء مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي   /د.ػ أ
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ سمر جابر أحمد سميماف     /د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة      محمد عبد الواحد جابر / د.ػ أػ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ميا عاطؼ توفيؽ / د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف     خميس أحمد عامر عبد الوىاب/د.أ
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر   محمد فيمي النعماني /د.أػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي   محمد أبو الفتوح شحاتة / د.ػ أ
  المخ واألعصػػػػاب رئيس قسـ جراحةحساـ عبد الحكيـ النعماني    / د.ػ أ
  ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ       ىناء زكريا عامر نوح/د.ػ أ
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قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ   أيمف محمد محمود عبيد / د.ػ أ
ة ػػػػػػرشا عمى مصطفي القباني     رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي/ د.ػ أ
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد    /د.ػ أ
  ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا سياـ أحمد زكي خضير    /د.أػ 
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / د. أػ

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

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      أمؿ أحمد سالمة/ ػ   د
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
 بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية متفرغ أستاذ    عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ د.أ ػ
 بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ مايسة عطية كفافي     / د.أػ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمحمود محمد ىدىود     / د.أـ 
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفاف/ د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمى    / د.أػ 
المخ واألعصاب قسـ جراحة ب  ىيثـ البمتاجي محمد     أستاذ/د.ػ أ
 المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب  محمد عبد المنعـ الشاذلي     أستاذ/د.ػ أ
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ أسامة عمى إبراىيـ الكيالني    / د.أػ 
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذعزة زغموؿ لبيب       / د. أػ

عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ سوزاف أحمد السيد الحسنيف    / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أحمد محمد محمد زىراف/ د.أػػ 
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ مفرح محمد حجازي     / د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا   ػػػأستاذ بقس    محمد إبراىيـ شعباف/ د.ػ أ
األمراض الصدرية والتدرف  أستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي      /د.ػ أ
نيفيف محمد الشريؼ    أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة  / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةغادة محمود سمطاف    / د.ػ أ
أميرة فتحي عبد العاطي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعإيماف عبد العظيـ عبد الخالؽ   / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عمى عبد الفتاح     / د.ػ أ
  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ     سعيد إبراىيـ المالح / د.ػػػ أ
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 الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ بقسـ محمود السيد أبو سالـ    / د.ػػ أ
 الباثولوجيا أستاذ بقسـ رحاب منير سمكة     / د.ػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية    عميد  /د.ػػ أ
  أمراض النساء والتوليدبقسـ نياد محمود حسني عيسي    أستاذ مساعد / ػ  د
 اليستولوجيا بقسـ رمضاف عبد الونيس محمد    مدرس/ ػ  د
: وتم دعوة كل من * 

  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 جيياف صالح صادؽ   أستاذ بقسـ الطفيميات ومدير مركز القياس والتقويـ/ د.ػػ أ
  ونائب مدير وحدة العالقات الخارجية   األستاذ بقسـ الباطنة العامة  أحمد راغب توفيؽ سالـ/ د.ػ أ
المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي     األستاذ نجوي نشأت حجازى/ ػ د
:  وقد اعتذر عن عدم الحضور * 

 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     عصاـ عبد الونيس بحيري/ د.ػ أ
 

 :عن الحضور كل من تغيب وقد * 
    بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف / د.ػ أ رئيس قسـ الفسيولوجيا  جرجس صبري يوسؼ/د.أػ 
  الفسيولوجياأستاذ بقسـ ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ / د. أ .بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذعالء حسف مرعي  / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد / د.ػ أاألشعة التشخيصية أستاذ بقسـ حاـز حسف عيد حسف / د.ػ أ
  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف / د.ػ أ  ياسر محمد الشيخ أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ
   والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر أماني سعيد عمار /د.ػ أ  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة العأميف فيصؿ أميف المقوة   /د.أػ 
  أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية أحمد عبد الرحمف سنبؿ/ د.ػ أ .محمد صبري مشحوت  أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػ أ
 ػ الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.  ػػ أبقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي  / د.أـ 
    التخديرمدرس بقسـ وفية رمضاف السيد ميدي  / دػ  التخديرأستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار   / د
  

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

: المناقشات 

 الجديدة لمطمبة والدراسات العميا ةـــ الالئح3ـــ معمل الميارات 2ـــ االمتحان القومي ألطباء االمتياز   1
. ــ اعالن االطباء المقيمين والمعيدين 5.   ـــ تجديد ساللم الكمية 4
. ـــ الحديث عمى وسائل التواصل االجتماعي 6
 

 :المصادقات : أوال 
  364/5/1/2022الموضوع رقم 
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  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2021/2022 يلمعاـ الجامع" الخامسةالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  363/5/1/2022 حتى 306/5/1/2022 والمتضمنة القرارات مف9/1/2022

القــــرار 

المصادقة 
  365/5/1/2022الموضوع رقم 

 .عميد الكمية بالتفويض / د.موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عمييا أالمصادقة عمى 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
: الموافقة عمى سفر كل من * 
األستاذ المتفرغ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكمية إلى تبوؾ عمر عبد المنعم عبد السالم البنياوي / د.ـــ أ1

 فبراير 10 حتى 8بالمممكة العربية السعودية لحضور المؤتمر الدولي لطب وجراحات األنؼ واألذف والحنجرة في الفترة مف 
.   عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد دعوة لحضور المؤتمر 2022

األستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بالكمية إلى ميالنو بإيطاليا لحضور أحمد محمد عبد العزيز عمارة / د.ـــ أ2
.   عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد دعوة لحضور المؤتمر2022 فبراير 12حتى 10في الفترة مف  (JIM)مؤتمر قسطرة القمب 

 األستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بالكمية داليا مفرح السقا/ د. أ بيفالموافقة عمى فتح قناة عممية مشتركة*
عمرو محمود معوض المعناوي المدرس المساعد بالقسـ والكمية / والمشرؼ الرئيسي عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيب

 بالواليات المتحدة األمريكية لمدة عاـ وبيف المشرؼ university of Pittsburghوالمرشح لبعثة إشراؼ مشترؾ بجامعة
الموافقة .... لوريف كوكاي أستاذ مساعد جراحة التجميؿ والحروؽ بجامعة بتسبرج بالواليات المتحدة األمريكية / د.األجنبي أ

. عمى سفر الطبيب 
 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  366/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
4/1/2022 .

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  367/5/1/2022الموضوع رقم 

 والمنعقدة 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .12/1/2022 الموافؽ األربعاءيـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  368/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/2/2022 . 
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القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  369/5/1/2022الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/2/2022 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  370/5/1/2022الموضوع رقم 

 2021/2022لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .6/2/2022 الموافؽ األحدوالمنعقدة يـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  371/5/1/2022الموضوع رقم 

 األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  .13/2/2022الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
 

: موضوعات مجلس األقسام: ثالثا 
  372/5/1/2022الموضوع رقم 

طبيب مقيم بوظيفة معيد بالتكميف باألقسام اإلكمينيكية بعد  (14)عميد الكمية ـــ بشأن الموافقة عمى تعيين عدد/ د.ناقش أ
 بشأن 1972 لسنة 49 شير طبيب مقيم في تخصصو بمستشفيات جامعة المنوفية بناء عمى قانون 36قضاء فترة 

: تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية وىم عمى النحو التالي 
 تقدير مادة التخصصالتقدير العام الدفعة التخصص االســـــــــــم م 
جيد جدا جيدجدا مرتبة شرؼ  2015جراحة عامة أسامة سعيد أحمد الشافعي / ط 1
جيد جدا جيدجدا مرتبة شرؼ  2015مسالؾ بولية إسالـ محمد أبو بكر منصور /ط 2
جيد جدا امتياز  2016جراحة عظاـ محمد أشرؼ مصطفي أبو داود /ط 3
امتياز امتياز  2016طب وجراحة العيف حسناء محمد وجيو محمد مصطفي / ط 4
جيد جدا جيدجدا مرتبة شرؼ  2015باطنة عامة مصطفي أحمد ربيع االبيض / ط 5
جيد جدا جيدجدا مرتبة شرؼ  2015الصدر طارؽ عادؿ صادؽ الزعيري /ط 6
امتياز جيد جدا  2016الصدر إسالـ ممدوح محمد شديد /ط 7
امتياز امتياز  2016النفسية والعصبية الشيماء صالح توفيؽ جمعو / ط 8
امتياز جيد جد  2015المتوطنة سارة محمد شبؿ فايد / ط  9
جيد جدا امتياز مرتبو شرؼ  2016النساء والتوليد تسنيـ مجدي مصطفي ياقوت موسي / ط 10
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جيد جدا امتياز  2016النساء والتوليد ميراؿ أحمد سعد حامد زايد / ط 11
جيد جدا جيدجدا مرتبة شرؼ  2015طب أسرة إيماف إبراىيـ مصطفي الساكت / ط 12
جيد جدا جيد جدا   2015الطب الشرعي آيات حسف عبد الرحمف يوسؼ  / ط 13
جيد جدا جيدجدا مرتبة شرؼ  2015التخدير مديحة ماىر أحمد بدوي / ط 14

القــــرار 

ويرفع لمجامعة   ... الموافقة 
  373/5/1/2022الموضوع رقم 

رئيس قسم الطفيميات الطبية ـــ بشأن موافقة مجمس القسم عمى تغيير مسمي القسم من الطفيميات / د.عرض خطاب أ
. الطبية إلى الطفيميات الطبية والجزئية 

القــــرار 

. يؤجؿ لمزيد مف الدراسة 
  374/5/1/2022الموضوع رقم 

 :رئيس قسم الكيمياء الحيوية ـــ بشأن الموافقة عمى ترشيح كل من / د.عرض خطاب أ
. مدرس بالقسـ سارة عمي عبد الرحمن الدربالي /  دمدرس بالقسـ سارة كمال عبد المقصود رزق / د

. لألشراف عمى الرسائل العممية لدى كمية العموم جامعة المنوفية
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 
 
 
 
 
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : رابعا
  375/5/1/2022الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجاف الممتحنيف لقسـ الصحة العامة وطب وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  المتحانات الفرقة الرابعة 2021/2022المجتمع لمادة مكافحة عدوى المستشفيات دور اوؿ وثاني لمعاـ الجامعي

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  376/5/1/2022الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجاف الممتحنيف لمادة البحث العممي دور اوؿ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  المتحانات الفرقة الثانية لمادة الصحة العامة وطب المجتمع 2021/2022وثاني لمعاـ الجامعي

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
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  377/5/1/2022الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجاف امتحاف برنامج الطب التكاممي تحريري وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  لمادة الصحة العامة وطب المجتمع 2021/2022وعممي لمعاـ الجامعي

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  378/5/1/2022الموضوع رقم 

أيو ىشام عبد الحميم القاضي / الطالبةبشأن الموافقة عمى تصحيح اسم ػػػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . 23/3/2013 بتاريخ 2813ذلؾ بناءا عمى موافقة لجنة المنوفية بالقرار رقـ  ايو ىشام عبد الحميم عمي القاضي والى

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  379/5/1/2022الموضوع رقم 

الموافقة عمى تصويب نتيجة بعض طالب المستوي الرابع والخامس ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
: ببرنامج الطب التكاممي عمى النحو التالي 

الدرجة الكمية لممادة المادة المستوي اسم م 
بعد التعديل قبل التعديل 

 50 45( 2)طب أسرة الرابع محمد منير عبده الكوشي  1
 47 46التوليد الخامس محمد خالد محمد أبو عمي  2
 Renalالثاني أحمد محمد أحمد إسماعيؿ  3

GIT 
89 

165.5 
103.5 
166.5 

 GIT 183.5 184الثاني تقوي حامد المقوة  4
 C.V.S. 187 195.5الثاني عصاـ محمد السيد عبد الرازؽ  5

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة 
  380/5/1/2022الموضوع رقم 

بإضافة : (2+5) نظام س الداخمية لمرحمة البكالوريوةبشأن تعديل الالئحػػػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. مقرر القضايا المجتمعية بدال من مقرر حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  381/5/1/2022الموضوع رقم 

 المتحانات الدور األوؿ لبعض الموافقة عمى قبول األعذار المرضيةػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
وكذلؾ األعذار القيرية لممستوي الرابع ... 2021/2022طالب الفرقة األولي والثانية والثالثة والمستوي الرابع لمعاـ الجامعي 

: وكذلؾ األعذار المستوي األوؿ والثاني والثالث لبرنامج الطب المتميز عمى النحو التالي... لبرنامج الطب والجراحة التكاممي 
: ـــ الفرقة األولي 1

عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اســـــــــــــــــــــــــم م 
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األوؿ  F1+F2+F3عبد الوىاب عمى عبد الوىاب الطمي  1
األوؿ  F4عيد خاطر السيد الشافعي  2
األوؿ  F4أحمد أسامة عبد الظاىر سيد أحمد   3
األوؿ  F3أحمد السيد إبراىيـ إسماعيؿ  4
األوؿ  F3أحمد وىبو السيد عبد اهلل  5
األوؿ  F4أسماء محمد عمى عبد السالـ ىندية  6
األوؿ  F1آالء عمى عبد العزيز البيطار  7
األوؿ  F3آالء عمر عبد المعز إبراىيـ السيد  8
األوؿ  F4أماني محمد محمد منصور  9
األوؿ  F1+F2+F3أميرة شمبي أميف عبد العزيز مميجي  10
األوؿ  F3إيماف محمود محمد ميز  11
األوؿ الجودة أية أحمد سعيد سالـ  12
األوؿ  F4بسمة طارؽ صالح الديب  13
األوؿ  F1تقي حمدي محمد سميماف الصعيدي  14
األوؿ  F3جياد طو محمد إسماعيؿ بركات  15
األوؿ  F3حاـز خالؼ عبد الغني عطي  16
األوؿ  F3حنيف جماؿ محمد عبد الرسوؿ عبد الجواد  17
األوؿ  F3رحاب جماؿ فؤاد عزاـ  18
األوؿ  F4سارة عبد المطيؼ سعد بالؿ  19
األوؿ  F1سارة معتز أحمد ازار  20
الثاني  F1+F4عبد الحفيظ عصاؾ عبد الحفيظ األسطي  21
الثاني  F2+F4عبد الرحمف أحمد سعيد عبد اهلل التحريري  22
األوؿ  F4عبد الرحمف أشرؼ محمد زىراف  23
األوؿ  F1عبد اهلل محمد ممتاز عميمي  24
األوؿ  F3عمر فتحي شحاتو السيد القيوجي  25
األوؿ  F4عمر ماىر محمد عبد العزيز خضر  26
الثاني  F2+F4ماريز سمير سعيد إبراىيـ  27
األوؿ  F3محمد أميف إبراىيـ حسف  28
األوؿ  F3محمد أيمف محمد عبد المجيد رمضاف  29
محمؿ  F2+F3محمد رحمة اهلل ضيؼ اهلل  30
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األوؿ  F4محمد سميماف أبو الفتح البريدي  31
األوؿ  F3محمود محمد عبد الونيس عبد الال  32
األوؿ  F4مصطفي عبد الباسط محمد عمى  33
األوؿ  F3مصطفي عبد القادر عطية رضواف  34
األوؿ  F3+F4مؤمف أشرؼ عبد الرؤؼ عبد الحميد  35
األوؿ  F3نياؿ ىالؿ عبد اهلل موسي  36
األوؿ  F3ىناء عبد الناصر محمد أنور شعير  37
األوؿ  F3سييمة محمد عبد الحميد سعد  38
األوؿ  F4محمد أشرؼ عبد الغني يوسؼ  39
األوؿ  F4مصطفي كماؿ سعيد عبد العظيـ  40
: ــ الفرقة الثانية 2
األوؿ البحث العممي رواف حمدي سعيد حسنيف شمتوت  1
األوؿ ريسبورتري أمنيو العرباوي حسف جابر محمود عمى  2
األوؿ البحث العممي إسالـ خالد فتحي الفرارجي  3
األوؿ  ورقو ثانية CVSعبد العميـ أحمد عبد العميـ محراث  4
األوؿ ريسبورتري حساـ إبراىيـ السيد عثماف راضي  5
األوؿ  ورقو ثانية CVSعمر أيمف عبد الحكيـ عمى جعفر  6
األوؿ   CVSىاجر أبو بكر محمد السيد الجمبو  7
األوؿ  ورقو ثانية CVSفاطمة السيد ناجي عميوه خطاب  8
األوؿ نيوتريشف دينا عبد اهلل سميماف محمد جاد  9
األوؿ نيوتريشف رشا محمود سالـ المواتي  10
األوؿ نيوتريشف محمد إبراىيـ فوقي إبراىيـ بشار  11
األوؿ نيوتريشف /CVSحساـ إبراىيـ السيد عثماف راضي  12
األوؿ   CVSإيماف السيد عبد الحميد محمد  13
األوؿ   F1سمية حسف عبده محمد خميفو  14
األوؿ   CVSمحمد عبده محمد نبوي عبده تاج  15
األوؿ   CVSيوسؼ محمد النبوي بريشو بالؿ  16
الثاني   CVSندي سعيد عبد العظيـ إبراىيـ  17
الثاني   F3رحاب محمد سيد أحمد عبد الغفار  18
الثاني   F4/CVSأحمد ماىر حسيف الفقي  19



  13/2/2022 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" السادسةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 27/2/2022والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

10 

 
 

األوؿ نيوتريشف أمنية سامي محمد بدر  20
الثاني نيوتريشف محمد أحمد السيد البدوي  21
األوؿ نيوتريشف مارؾ صفوت عاطؼ صميب  22
األوؿ نيوتريشف محمد أبو مندور محمد الصعيدي  23
األوؿ   CVSمحمد السيد السيد أحمد البدوي  24
األوؿ   F4محمد أشرؼ عبد الغني موسي حسيف  25
األوؿ   F4مصطفي كماؿ سعيد عبد العظيـ  26
األوؿ   F4أحمد رزؽ فضؿ المظالي  27
الثاني  F2+F4محمد عاشور مبروؾ المجدوب  28
األوؿ نيوتريشف محمد أحمد المنشاوي عيد ىجرس  29
األوؿ   F4سامح أحمد مصطفي موسي  30
األوؿ ريسبورتري يوسؼ حسف شوقي محمود  31
األوؿ نصؼ العاـ بالكامؿ مريـ أسامة شحاتو التيامي  32
األوؿ  ورقو ثانية CVSعمر شريؼ عادؿ إسماعيؿ الشاؿ  33
األوؿ   CVSعبد الحميد رأفت عبد الحميد الصغير  34
األوؿ   CVSأحمد خالد أحمد عبد الفتاح الششتاوي  35
األوؿ   CVSسارة يوسؼ أحمد محمد يوسؼ  36
األوؿ   CVSصفاء سعيد أحمد محميس  37
األوؿ   CVSكريـ مصطفي عبد المؤمف البكراوي  38
الثاني  ورقو ثانية CVSآالء أحمد فرج السيد أبو شحاط  39
األوؿ  ورقو ثانية CVSممط خالد السيد مشعؿ  40
األوؿ ريسبورتري رنا حامد حامد الحمموشي  41
األوؿ ريسبورتري دنيا أشرؼ طاؿ طايؿ طوطح  42
األوؿ مصطؼ العاـ بالكامؿ  محمد عادؿ بسيوني كشؾ  43
األوؿ ريسبورتري محمد إيياب زىراف عامر  44
األوؿ ريسبورتري شيماء رمضاف سميماف عطا اهلل  45
األوؿ ريسبورتري كريـ وليد سامي سحمو  46
األوؿ ريسبورتري سيؼ محمود محمد محمد عبد ربو  47
األوؿ ريسبورتري أحمد مجدي عبد الرحيـ إسماعيؿ  48
األوؿ ريسبورتري شريف مجدي عبد الرحيـ  49
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األوؿ ريسبورتري زياد خالد ىالؿ عبد المجيد  50
األوؿ ريسبورتري عمى حمدي أحمد عمى سمـو  51
األوؿ ريسبورتري محمود بيومي عفيفي محمد سقيط  52
 :ـــ الفرقة الثالثة 3

الثاني  CNS1أحمد محمد أحمد أحمد شرويد  1
األوؿ  CNS1أحمد محمد عبد الخالؽ الشتيحي  2
األوؿ  CNS2أحمد ماىر محمد خضر  3
الثاني  CNS1إسالـ أحمد محمد جميؿ  4
الثاني  CNS1أسماء اماـ عبد الوىاب طمبو  5
األوؿ  CNS1أسماء نادر حمدي عبد الفتاح  6
الثالث  CNS1أياد محمد عفيفي العتابي  7
األوؿ  CNS2سارة أحمد فاروؽ االكحؿ  8
األوؿ  CNS2شيماء أحمد عبد السالـ حماد  9
االوؿ  CNS1عبد الرحمف عبد الحميد سالمو الطبالوي  10
األوؿ  CNS1عبد اهلل حامد عبد العاطي قنصوه  11
الثاني  CNS2عال طارؽ عمى سيؼ النصر  12
الثاني  CNS1غادة أحمد عمى عبد الغني أبو دنيا  13
األوؿ  CNS2محمد بسيوني السيد ىالؿ  14
األوؿ  CNS2محمد حمدي إبراىيـ قورة  15
األوؿ  CNS1محمد مصطفي معوض إبراىيـ  16
األوؿ  CNS2مصطفي عبد الحكيـ محمد عزيز  17
األوؿ  CNS2منار أشرؼ مبارؾ مرؽ  18
الثاني  CNS1مياب سعيد محمد أدريس  19
الثاني جميع موادالفصؿ الدراسي أوؿ مي أبو المجد العفيفي الرفاعي  20
األوؿ  CNS1مياده مرضي محمد موسي عصر  21
األوؿ  CNS2معاذ ناصر سعيد الربيعي  22
الثاني  CNS1+CNS2+Endorineنيي مجدي محي الديف طبانة  23
 :ـــ الفرقة الرابعة 4
األوؿ  Endocrinology+Hemtologyأحمد محمد ىانى محمد عبد الرحمف دره  1
األوؿ  HEART AND CHEST DISEASES أحمد محمود عبد الحميد المميجي  2
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األوؿ  Endocrinology+Hemtologyإسراء السيد العميمي السيد العميمي  3
 Endocrinology+Hemtologyإسراء رضا أحمد عبد اهلل الفقي  4

+ Gynecolocy 
الثالث 

 Endocrinology+Hemtologyأسماء خالد جالؿ أبو العال  5

+ Gynecolocy+ 
HEART AND CHEST DISEASES 

األوؿ 

 +Endocrinology+Hemtologyآالء السيد عمى إبراىيـ السيد  6
HEART AND CHEST DISEASES  األوؿ

األوؿ  Endocrinology+Hemtologyأية شندي عبد العزيز بكري نور الديف  7
األوؿ  HEART AND CHEST DISEASESأية محمد أحمد الزقز  8
 Endocrinology+Hemtologyحنيف شوقي حسف محمد الحمو  9

+ Gynecolocy+ 
HEART AND CHEST DISEASES 

األوؿ 

الثاني  HEART AND CHEST DISEASESرنا عالء محمد محمود غانـ  10
االوؿ  Endocrinology+Hemtologyسارة محمود محمد أحمد سالـ  11
 Endocrinology+Hemtologyصبحي السيد عبد الغفار شماخ  12

+ Gynecolocy  األوؿ
األوؿ كؿ التيـر عبد الرحمف فتحي عبد المنعـ تاج الديف  13
الثالث  HEART AND CHEST DISEASESمحمد جماؿ حامد شياب  14
األوؿ  Endocrinology+Hemtologyناديف طو عبد الفتاح جوىر  15
األوؿ  Endocrinology+Hemtologyيسريو أحمد محمد عيد  16
 +Gynecolocyإيماف خيرت عبد الحميد مخموؼ  17

HEART AND CHEST DISEASES  األوؿ
الثاني  Gynecolocyمنار زكريا أحمد أبو شوشة  18
األوؿ  HEART AND CHEST DISEASESيوسؼ أشرؼ أميف شعباف قطب  19
األوؿ  Endocrinology+Hemtologyشيماء سعيد عبد العزيز سالـ  20
  :المستوي الرابع لبرنامج الطب والجراحة التكامميـــ 5
الثاني  رمد ورقة أولي وثانية+ فارماكولوجيشياب عبد الفتاح الخولي  1
الثاني رمد ورقة أولي وثانية + فارماكولوجيأحمد محمد الواكد  2
األوؿ رمد ورقة أولي وثانية + فارماكولوجيأنوار رسوؿ حرية  3
األوؿ رمد ورقة أولي وثانية + فارماكولوجيرسؿ حامد عبد السادة  4
 المستوي األول والثاني والثالث لبرنامج الطب المتميزـــ 6
 عدد األعذار المواد المراد تأجيميا المستوي اســــــــــــــــــــــــــــم م
األوؿ  Foundation 4 األوؿ عيد عصاـ عمى منصور 1
األوؿ  Nutrition األوؿ محمد فيصؿ حسف الفتالوي 2
 الثاني Nutrition الثاني محمد أيمف محمد طاىر حافظ 3
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 +Nutrition+CVS1+CVS2 الثاني محمد أحمد أحمد أبو المعاطي 4
البحث العممي 

 الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انسحاب مف الفصؿ الدراسي األوؿ الثانيياسميف أحمد محمد أحمد  5
الثاني  CNS1+CNS2 الثاني أمامة راضي عبد الرحمف  6
 CVS1+CVS2+CNS1+CNS2 الثالث أحمد محمد أحمد إسماعيؿ 7

+Endocrineالبحث العممي +
 الثالث

الثاني  CNS2 الثالث عصاـ محمد السيد عبد الرازؽ 8
 الثاني جميع مواد الفصؿ الدراسي األوؿ الثالث محمد إبراىيـ عمى محمد عمى 9
الثاني  CNS1+CNS2 الثالث محمد عزت عبد العظيـ  10
الثاني  CNS2 الثالث محمود جودة عبد المجيد حماد 11
 الثاني CNS2+Endocrine الثالث محمد السيد مصطفي نصار 12

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  382/5/1/2022الموضوع رقم 

الموافقة عمى تصويب نتيجة بعض طالب الفرقة الخامسة إلعادة ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2020/2021 درجاتيـ لبعض المواد عف امتحانات الدور األوؿ لمعاـ الجامعي رصد

 
 

النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل المادة اســــــــــــم م 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
ممتاز 1262 جيدجدا 751 جيدجدا 1180//  جيد669الباطنة أمينة محمود حسف السيد  1
جيدجدا 1088//  جيد647// جيد1083//  جيد642الباطنة أحمد صالح يسمـ مبارؾ طشو  2
جيدجدا 1224 ممتاز 454جيدجدا 1159جيدجدا 394أطفاؿ أحمد السيد عزت أحمد بسيوني  3
 ممتاز 1268 ممتاز 459 ممتاز 1259 ممتاز 455أطفاؿ أحمد جماؿ محمد غموش  4
 ممتاز 1354 ممتاز 831 ممتاز 1347 ممتاز 824الباطنة أحمد شعباف رمضاف مصطفي القرمو  5
جيدجدا 1202جيدجدا 727جيدجدا 1191جيدجدا 716الباطنة أحمد عصاـ نادي فرج  6
 ممتاز 1239جيدجدا 755جيدجدا 1232جيدجدا 748الباطنة  أحمد فتحي عطية العيسوي   7
 ممتاز 1345 ممتاز 823 ممتاز 1333 ممتاز 811الباطنة حافظ سعيد حافظ الخميفي  8
 ممتاز 1270 ممتاز 770 ممتاز 1263جيدجدا 763الباطنة  حساـ حسف سعد سويمـ  9
 ممتاز 1253جيدجدا 742 ممتاز 1246جيدجدا 735الباطنة خالد عمى عبد الرحمف إبراىيـ شريبو  10
 ممتاز 1267ممتاز 767 ممتاز 1257جيدجدا 757الباطنة  دنيا طارؽ عبد الرازؽ عبدالواحد األجرود  11
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 ممتاز 1272جيدجدا 763ممتاز 1265جيدجدا 756الباطنة رحمة عاصـ محمد عامر  12
ممتاز 1314 ممتاز 804 ممتاز 1307 ممتاز 797الباطنة زينب فيمي عبد الفتاح شمتوت  13
 ممتاز 1260جيدجدا 460 ممتاز 1254جيدجدا 754الباطنة زينب مجدي عبد اليادي عبد اهلل  14
جيدجدا 1162جيدجدا 685جيدجدا 1156جيدجدا 679الباطنة سالي محمد حامد إبراىيـ الشيخ  15
 ممتاز 1333 ممتاز 826 ممتاز 1326 ممتاز 817الباطنة  سممي محمد عمى عمراف  16
 ممتاز 1363 ممتاز 829 ممتاز 1356 ممتاز 821الباطنة  سمر مجدي أميف الخولي   17
 ممتاز 1333 ممتاز 805 ممتاز 1326 ممتاز 798الباطنة  شروؽ رمضاف عمى عبده  18
شروؽ عبد الخالؽ عبد الخالؽ محمد أبو  19

سمؾ 
 1224جيدجد 732الباطنة  

جيد جد 
 1234جيدجدا 738

ممتاز   ممتاز 457 ممتاز 453أطفاؿ 
 1369 ممتاز 835الباطنة شياب الديف عالء الديف فتحي الطباخ  20

ممتاز 
 1379 ممتاز 844

ممتاز   ممتاز 488 ممتاز 487أطفاؿ 
جيدجدا 1189جيدجدا 711جيدجدا 1183جيدجدا 705الباطنة عاصـ عبد الرازؽ رجب أبو عيسي  21
 ممتاز 1321 ممتاز 800 ممتاز 1314 ممتاز 793الباطنة فاطمة عبد اهلل محمود الدعوشي  22
 ممتاز 1343 ممتاز 812 ممتاز 1334ممتاز 803 الباطنة  محمد طو عبد الحكيـ محمد عبد الواحد  23
 ممتاز 1335 ممتاز 803 ممتاز 1327 ممتاز 832الباطنة  محمد نصار زكي أحمد نصار  24
 ممتاز 1345 ممتاز 823 ممتاز 1333 ممتاز 795الباطنة  مرياف سعد سموانس عطا اهلل  25
 ممتاز 1290 ممتاز 774 ممتاز 1280جيدجدا 764الباطنة  مياب طارؽ عبد العزيز شعمو  26
 ممتاز 1323 ممتاز 795 ممتاز 1309 ممتاز 781الباطنة  نورا السيد حافظ السواح  27
جيدجدا 1190جيدجدا 719جيدجدا 1183جيدجدا 711الباطنة  ىدير عمر عمي نصار  28
 ممتاز 1268 ممتاز 768 ممتاز 1277جيدجدا 759الباطنة  ىشاـ مصطفي كامؿ سمؾ  29
 ممتاز 1312 ممتاز 798 ممتاز 1305 ممتاز 791الباطنة  ىماـ عفت عبد الحميد أحمد  30

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  383/5/1/2022الموضوع رقم 

را لتأخيرىـ في نظ F2 الموافقة عمى طالب بالفرقة األولي ومحممينػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2021/2022التـر األوؿ لمعاـ الجامعي 

المواد المراد تأجيميا اســـــــــــــــــــــــــم م 
 F2إبراىيـ عبد الرحيـ حممي األشقر  1

 F2أروي عمر محمد إبراىيـ  2

 F2جومانة حسف محمد  3

 F1+F2خالد محمد أحمد السيد  4
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 F2شيماء عثماف إبراىيـ  5

 F3+F2محمد الجزولي عبد الرحمف الشريؼ  6

 F2+F3محمد رحمو اهلل ضيؼ اهلل  7

 F2محمود عادؿ جبر مخموؼ  8

 F2مصطفي أحمد عمى أحمد  9

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  384/5/1/2022الموضوع رقم 

الموافقة عمى فتح باب التسجيل لممواد االختيارية خالل الفصل ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . 2021/2022لمعام الجامعي 2+5الدراسي الثاني لمفرقة األولي والثانية والثالثة في البرنامج األساسي والمميز 

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  385/5/1/2022الموضوع رقم 

 (جيبوتي الجنسية)ليبان موسي / الطالبالموافقة عمى إرجاء قيد ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 . لوصول أوراقو متأخر 2021/2022لمعاـ الجامعي المقيد بالفرقة األولي 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  386/5/1/2022الموضوع رقم 

أالء رمضان عيد الجرواني / الطالبةبشأن الموافقة عمى تصحيح اسم ػػػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 بتاريخ 3863 أالء رمضان عيد محمد أبو العنين وذلك بناءا عمى قرار لجنة المنوفية رقم والمقيدة بالفرقة الرابعة الى

17/8/2020 . 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  387/5/1/2022الموضوع رقم 

بشأن مراجعة تظممات الطمبة لمفرقة الخامسة لمادة الباطنة العامة الدور ػػػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
األول بواسطة لجنة االمتحان تبين وجود خطأ غير مقصود في رصد درجة الشفوي الورقة الثانية لنفس المادة بأن تم 

 درجة واتفقت المجنة عمى تصويب درجة جميع الطالب بضرب درجة الطالب الشفوي 25 درجة بدال من 20رصدىا من 
.  ليكون الناتج درجة الطالب الحقيقية  (1.125)في عامل 
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  388/5/1/2022الموضوع رقم 

كشرط أساسي لمترقية السادة أعضاء ىيئة :  اعتماد الدورات اآلتية بشأنػػػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. التدريس والييئة المعاونة 

1-essential teaching skills. 

2-large group teaching. 
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3-student eng agement 

القــــرار 

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  389/5/1/2022الموضوع رقم 

 األسئمة التي تم حذف درجاتيا بناء عمى تقرير التحميل االحصائي بشأنػػػ مدير وحدة القياس والتقويم / د.أ عرض خطاب
تنتمي  (والتي أظيرت أنيا صعبو جدا أو ليا معامل تمييز بالسالب)لنتائج التصحيح االلي المبني عمى نتائج الطالب 

لممواد التي تشترك بدرجات قميمة نسبيا في الموديول فتقترح الوحدة عمي سيادتكم عد إلغاء أي أسئمة الي مادة اذا كان 
 .عددىا ثالثو فيما اقل ايا كانت نتائج التحميل االحصائي 

القــــرار 

 الموافقة 

 
 
 
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:خامسا
  390/5/1/2022الموضوع رقم 

رئيس قسم الجراحة العامة ـــ بشأن موافقة مجمس القسم عمى فصل وحدة الطوارئ عن القسم ليكون / د.عرض خطاب أ
. قسم منفصل ومستقل مع توفير األماكن التي يحتاجيا القسم من خارج قسم الجراحة العامة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  ... الموافقة وتعييف المشرؼ عمى الوحدة مف اساتذة الجراحة بالكمية 
  391/5/1/2022الموضوع رقم 

/ د.أ انتداب  عمى1/2/2022موافقة مجمس القسـ بتاريخ رئيس قسم جراحة التجميل والحروق ــ بشأن / د.عرض خطاب أ
األستاذ المتفرغ بالقسـ لمعمؿ لمتدريس بكمية طب االسناف بجامعة سيناء لمدة ستة أشير بواقع طارق فؤاد عبد الحميد كشك 

 . (السبت ػػػ األحد  )يوميف في األسبوع 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  392/5/1/2022الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ اليستولوجيا ىالة محمد السد الحرون / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وقائـ بعمؿ رئيس مجمس القسـ  بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  393/5/1/2022الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباطنة ىاني سعيد إسماعيل البربري / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بذات القسـ والكمية بناءا عمي  (أمراض وزراعة الكمي )العامة بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ األمراض الباطنة تخصص دقيؽ 

 .قرار المجنة العممية الدائمة
 القــــرار
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. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 
  394/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األمراض الجمدية وفاء أحمد شحاتو المنيتيني / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والتناسمية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  395/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الكيمياء الحيوية شرين صبحي السيد النيداني / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الطبية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  396/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الصحة العامة وطب فاتن عز العرب محمد يونس / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
المجتمع بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد تخصص طب الصناعات والصحة المينية بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار 

 .المجنة العممية الدائمة
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
  397/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة القمب أيمن رمضان المغاوري عبد الرحيم / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والصدر بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  398/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األمراض المتوطنة أيمن أحمد مصيمحي صقر / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  399/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الميكروبيولوجيا رشا جالل مصطفي عبد النبي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الطبية والمناعة بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  400/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الباثولوجيا أسماء شمس الدين محمد الشبكة / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة
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 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف

  401/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الباطنة العامة شيماء كمال الدين محمد زوين / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بناءا عمي قرار   (أمراض سكر وغدد صماء وسمنو)بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية تخصص دقيؽ 

.  تاريخ مرور خمس سنوات عمى وظيفة مدرس27/2/2022المجنة العممية الدائمة عمى أف يؤجؿ تعينيا حتى 
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
  402/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكمية محمد حمدي حامد بدر / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة (أمراض جياز ىضمي وكبد)لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية تخصص 

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

  403/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ األمراض راندا محمد صديق / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .المتوطنة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  404/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ والء عبد العاطي مصيمحي شاىين / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .األمراض المتوطنة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  405/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ أحمد السيد حسن أبو الحسن / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  406/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الطفيميات بالكمية أحمد سعيد توفيق / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  407/5/1/2022الموضوع رقم 
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المدرس المساعد بقسـ القمب واألوعية أحمد رحيم الغمبان / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدموية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه 

 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  408/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الطفيميات دعاء إبراىيم أبو جاللو / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  409/5/1/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ عالج رشا عادل محمد عبد المنعم / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .األوراـ والطب النووي بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  410/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيد بقسـ الجراحة محمد عبد اليادي محمد تعيمب / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .العامة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  411/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ التوليد وأمراض يارا عبد الفتاح خورشيد / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .النساء بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  412/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة طب الحاالت ىدير حسين يسري محمود غنيم / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
الحرجة بقسـ التخدير بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب 

 .المنوفية 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  413/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ األمراض العصبية ِإسراء محي الدين حمدي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والنفسية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 
 القــــرار
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. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  414/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ األشعة الشيماء عبد القادر عبد الحميد تركي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  415/5/1/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ طب جياد رشدي عبد المقصود عمار / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وجراحة العيف بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  416/5/1/2022الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ جراحة العظاـ أسامة جمال محمد صابر / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .21/3/2022لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بدولة األمارات اعتبارا مف  بالكمية

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  417/5/1/2022الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ جراحة التجميؿ مدحت سامي حسن / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .24/2/2022لمدة عاـ ثاني بدوف مرتب لمعمؿ بسمطنة عماف اعتبارا مف  والحروؽ بالكمية

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  418/5/1/2022الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ الباطنة العامة بالكميةمحمد حمدي حامد بدر / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/2/2022لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  419/5/1/2022الموضوع رقم 

االستاذ المساعد بقسـ عاطف عبد المطيف عبد الحميد بدوي / منح إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بدولة الكويت اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا  المسالؾ البولية بالكمية

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

  419/5/1/2022الموضوع رقم 
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 المدرس محمد كمال مصطفي مسرجة/  الطبيبالموافقة عمى سفر ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية إلى مدينة ميامي بوالية فموريدا بالواليات المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر جمعية 

 . عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد دعوة لحضور المؤتمر 2022 إبريؿ 9 حتى 6تشوىات العمود الفقري في الفترة مف 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  420/5/1/2022الموضوع رقم 

ىشام حسن محمد حسن أحمد /  الدكتورالموافقة عمى مد بقاء ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ جراحة القمب والصدر بالكمية لمدة عاـ ثاف بالخارج في الميمة العممية الشخصية بمستشفي ىيرفيمد بمندف 

.  عمى نفقتو الشخصية 30/4/2023 حتى 1/5/2022بالمممكة المتحدة في الفترة مف 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 

 :موضوعات البحوث العلمية : سابعا
  421/5/1/2022الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (44)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير ودكتوراه (16)
 القــــرار

. احيط المجمس عمما 
  422/5/1/2022الموضوع رقم 

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 3مدرس الباطنة العامة ىيثـ رضا بدر / د 1
 1مدرس طب األطفاؿ عميا عيدي عبد العزيز /د 2
 1أستاذ مساعد التشريح وعمـ األجنة نيي محي عيسى / د 3
 1مدرس التوليد وأمراض النساء ىبو فرج سالمة / د 4
 1مدرس الفسيولوجيا رضا أبو الفتح أحمد / د 5
 1مدرس الباثولوجيا مورة صالح أحمد جاد اهلل /د 6
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  423/5/1/2022الموضوع رقم 

: ػ بشأف الموافقة عمي ترشيح كؿ مف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
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حامد السيد المقوة / د.سيد عبد المنعـ محمود أ/ د.محمد أحمد سامي قنديؿ أ/ د. أ:ـــ قسم التوليد وأمراض النساء 1
نياد محمود حسني / د.طارؽ محمد سيد   أ/ د.أسامة عمى الكيالني  أ/ د.أ

 ميا عاطؼ توفيؽ/ د.السعيد رشاد  أ/د. أ:ـــ قسم طب األطفال 2

أستاذ أصيؿ وأخر احتياطي إلدراجيـ ضمف ىيئة التحكيـ الخاصة بالمجمة العممية المحكمة الخاصة برابطة الجامعات 
. االسالمية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  424/5/1/2022الموضوع رقم 

ضافة اسماء إلى السادة وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة  ػ بشأف الموافقة عمي تعديؿ عنواف البحث وا 
 .نجالء فتحي برسيـ األستاذ المساعد بقسـ طب األطفاؿ / المشاركيف لمبحث الخاص بالطبيبة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  425/5/1/2022الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م 

 29/12/2021 دكتوراه جراحة المسالؾ البولية فايز أحمد محمد العسكري/ ط 1
 26/12/2021ماجستير طب األسرة أسماء مجدي فؤاد العقاد / ط 2
 28/12/2021ماجستير الجراحة العامة سامر حسف أحمد حرب /ط 3
 2/1/2022 ماجستيرطب األطفاؿ أية أحمد عالـ / ط 4
 26/12/2021دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية محمد لطفي محمد عيسي /ط 5
 28/12/2021ماجستير الجراحة العامة مصطفي كماؿ عالـ /ط 6
 28/12/2021ماجستير الجراحة العامة رامي محمد المشالوي / ط 7
 28/12/2021 ماجستيرالجراحة العامة أحمد إبراىيـ العشماوي / ط 8
 26/12/2021دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ أميرة طارؽ الشنواني / ط 9
 2/1/2022ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمود سامي عبد اهلل دغيش /ط 10
 28/11/2021ماجستير األشعة التشخيصية ىند عمى عبد العاطي شريؼ / ط 11
 26/12/2021ماجستير طب األسرة ىبو عبد الوىاب إبراىيـ زايد / ط 12
 27/6/2021 ماجستيرجراحة العظاـ رمزي منير عبد العظيـ /ط 13
 25/10/2021ماجستير طب وجراحة العيف زينب لطفي عبد النبي األقرع /ط 14
 23/1/2022ماجستير طب وجراحة العيف جيياف أحمد عمى السبروت / ط 15
 25/1/2022 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء أيمف عالء محمد المسدي / ط 16
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 23/1/2022ماجستير طب وجراحة العيف أماني مختار سعيد البنا /ط 17
 25/1/2022 دكتوراهالباثولوجيا اإلكمينيكية سمر شوقي خميفة سالماف  / ط 18
 25/1/2022 دكتوراهالباثولوجيا اإلكمينيكية أميرة زكي يس بدوي / ط 19
 30/1/2022ماجستير أمراض الباطنة العامة محمود محمد السيد محمد إسماعيؿ /ط 20
 26/1/2022 ماجستيرالتخدير والعنايةالمركزة وعالج االلـ ريـ جابر عبد المجيد المحروؽ / ط 21
 2/1/2022ماجستير طب األطفاؿ محمود محمد كماؿ أحمد / ط 22
 25/1/2022 دكتوراهالباثولوجيا اإلكمينيكية عبير مدحت بسيوني مرسي / ط 23
 30/1/2022 دكتوراهجراحة العظاـ عبد الحميد سالـ عبد الحميد / ط 24
 30/1/2022ماجستير الباطنة العامة محمد فتحي السواح / ط 25
 30/1/2022 دكتوراهجراحة العظاـ عمى فيمي عمى السيد  / ط 26
 30/1/2022ماجستير جراحة العظاـ إبراىيـ فوزي عبد الفتاح الشيخ /ط 27
 30/1/2022ماجستير أمراض الباطنة العامة مصطفي عبد السالـ أحمد عشماوي / ط 28
 25/1/2022 دكتوراهالباثولوجيا اإلكمينيكية أماني محمد عبد المقصود /ط 29
 26/1/2022ماجستير التخدير والعنايةالمركزة وعالج اآللـ مرفت عبد العاطي المغربي / ط 30
 23/1/2022دكتوراه طب وجراحة العيف عمى عبد الحكـ عمى الحايس /ط 31
 31/10/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف إسالـ أحمد سالـ / ط 32
 30/1/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أسماء أحمد محمد عمى / ط 33
 30/1/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إيناس كامؿ شفيؽ دشيش / ط 34
 30/1/2022ماجستير طب الطوارئ إبراىيـ محمد شبؿ كماؿ الغباشي / ط 35
 30/1/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية رويدا عمى خميؿ إسماعيؿ صالح / ط 36
 26/1/2022 دكتوراهالتخدير والعناية المركزة مروة محمد طو / ط 37
 31/1/2022ماجستير أمراض الباطنة العامة وساـ عبد المحسف سميماف شاىيف / ط 38
 1/2/2022ماجستير عالج األوراـ والطب النووي محمود طو محمود طو /ط 39
 30/1/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية وساـ جميؿ عبد الحميد /ط 40
 31/1/2022ماجستير أمراض الباطنة العامة ناجي الميدي محمد حجاج /ط 41
 30/1/2022 دكتوراهاألمراض العصبية والطب النفسي شيري سميـ فوزي /ط 42
 30/1/2022ماجستير جراحة العظاـ خالد عبد المجيد عبد الستار شريؼ / ط 43
 30/1/2022دكتوراه الجراحة العامة محمود عمى محروس أبو زيد /ط 44
 6/2/2022 دكتوراهجراحة القمب والصدر محمد مصيمحي عبد الصبور / ط 45
 6/2/2022 دكتوراهجراحة القمب والصدر سارة محمد عبد الصادؽ / ط 46
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 30/1/2022ماجستير طب األطفاؿ محمد حساـ عبد المقصود جعفر / ط 47
 30/1/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أسماء ناجي عبد العميـ / ط 48

  القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
: موضوعات الدراسات العليا : ثامنا

  426/5/1/2022الموضوع رقم 

:  الموضوعات التاليػ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د. أناقشو
ـــ مناقشة تعديالت الالئحة الجديدة لمدراسات العميا وتحديد اجتماع لمبت في اسم الشيادات الصادر من قسم 1 

. الباطنة وقسم المتوطنة والطب الطبيعي 
ــ تحديد اجتماع لرؤساء األقسام واألساتذة باألقسام لوحدة القياس والتقويم وتم تحديد الشير القادم بعد مجمس 2 

. الكمية 
ــ مناقشة نتيجة الطالب المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد في امتحان مادة النساء والتوليد لدخول امتحان 3 
  .إلغاء نتيجة امتحان وصف حالة : القرار . لم يكون من المفروض دخولو  (وصف حالة)

القــــرار 

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  427/5/1/2022الموضوع رقم 

دبموم ــ  )مواعيد امتحانات الجزء األول والثاني  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 مف :  الجزء الثاني  ػػػػػػػػ28/4/2022 حتى 10/4/2022 مف :الجزء األول :  عمى النحو التالي (ماجستير ــ دكتوراه

 . 9/6/2022 حتى 8/5/2022
القــــرار 

ويرفع لمجامعة  ...  الموافقة
  428/5/1/2022الموضوع رقم 

: عف دخوؿ االمتحاف لكؿ مف  قبول االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
سحر أحمد محمد حنطور / ـــ ط2أحمد محمد عبد العزيز    / ـــ ط1

.  لدرجة الدكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية وذلؾ لظروؼ خاصة2021الشفوي والعممي والمقرر االختياري دور أكتوبر 
أحمد عبد الخالق عطية خالد     / ـــ ط3

.  لدرجة الدكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية وذلؾ لظروؼ خاصة2021العممي والمقرر االختياري دور أكتوبر 
 لدرجة الدكتوراه أمراض الباطنة العامة وذلؾ 2021الشفوي والعممي دور أكتوبر والء خميل محمد عمى / ـــ ط4

. لظروؼ مرضية
 لدرجة الدكتوراه طب األطفاؿ وذلؾ 2021الشفوي والعممي دور أكتوبر دينا أحمد جالل الدين عيسي / ـــ ط5

. لظروؼ الصحية
القــــرار 

 ويرفع لمجامعة... الموافقة 
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  429/5/1/2022الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (32) لعدد مد فترة الدراسة الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
 تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

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

عمي عبد الجيد حسيف  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  /ػ ط1
سماح عبد اهلل سالـ  ماجستير طب األسرة  /ػ ط2
عماد سمير الحنفي  ماجستير طب األسرة  /ػ ط3
محمود محمد كماؿ  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط4
اماني مختار سعيد   ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط5
اسالـ إبراىيـ طمبو جاد  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط6
مي مختار بسيوني   ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع  /ػ ط7
 (عاميف)ايماف عبد الحكيـ    ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط8
الشيماء عبد المعطي محمد ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط9

ايمف عالء محمد   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط10
عبد الغني احمد محمد  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط11
داليا محمد عبد الواحد  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط12
اسالـ حميدة عبد اهلل  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط13
تسنيـ رمضاف غنيـ  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط14
ليمى جماؿ محمد   ماجستير الطب الشرعي والسمـو االكمينيكية  /ػ ط15
رضوى عبد الغني محمود  ماجستير الطب الشرعي والسمـو االكمينيكية  /ػ ط16
سالي عادؿ السيد رزؽ  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط17
اماني عبد الستار محمد القمع دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط18
يسرا أحمد حافظ أيوب  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط19
شيريف شكري عمي شكر  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط20
سارة قدري محمود  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط21
والء وحيد محمد أبوعوالي  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط22
محمود سعيد عبد الغفور  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط23
محمد محمود محمد السمسمي دبمـو امراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط24
صابريف عبد البارى عمي  دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط25
أحمد محمد عبد السالـ  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط26
مايكؿ حممي عيسى  دبمـو األشعة التشخيصية  /ػ ط27
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أحمد محمد سناء عبد العاطي  دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط28
ريياـ عبد السالـ الكومي  ماجستير طب األطفاؿ   /ػ ط29
مرفت حسيف كامؿ حبيب  ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  /ػ ط30
 (عاميف)محمد أحمد عبد البر خميؿ ماجستير جراحة المسالؾ البولية  /ػ ط31
محمد السيد إبراىيـ عيد  ماجستير أمراض الباطنة العامة  /ػ ط32

  430/5/1/2022الموضوع رقم 

:  الماجستير لكل من عمي النحو التاليقيدالإلغاء  ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 . طب األسرة    بناء عمى طمبةتامر عبد الفتاح صابر    / ػػػ ط1
 .التخدير والعناية المركزة  بناء عمى طمبيارييام فاروق طو بدر  / ػػػ ط2
 . طب األسرة    لظروؼ خاصةأحمد السيد أحمد    / ػػػ ط3
: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

  431/5/1/2022الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (22) لعدد إيقاف القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

القــــرار 

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

  لظروؼ خاصة1/4/2022لمدة عاـ مف األمراض الجمدية والتناسمية       ماجستير أميرة السيد محمد/ ػػ ط1
  لظروؼ خاصة1/10/2021األمراض الجمدية والتناسمية     لمدة عاـ مف     ماجستير ريياـ رأفت أبوسريع/ ػػ ط2
   بأثر رجعي1/4/2016الباثولوجيا اإلكمينيكية         لمدة عاميف مف  ماجستير مريـ عبد الرحمف عمي/ ػػ ط3

  لظروؼ خاصة1/4/2022لمدة عاـ مف األمراض الجمدية والتناسمية     ماجستير حناف عبد المقصود دربالة/ ػػ ط4
  بأثر رجعي1/10/2015لمدة عاـ مف  جراحة العظاـ      ماجستير رمزي منير عبد العظيـ/ ػػ ط5
   الستكماؿ مواد الجزء الثاني1/4/2015األمراض الجمدية والتناسمية   لمدة أربع أعواـ مف  ماجستير  وفاء محمد الششتاوي/ ػػ ط6
   بأثر رجعي1/10/2015 لمدة عاـ مف ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية عمرو محمد عبد الفتاح/ ػػ ط7
  بأثر رجعي1/10/2017 لمدة عاميف مف جراحة المسالؾ البولية      ماجستير عمي عبد الجيد حسيف/ ػػ ط8
  لظروؼ خاصة1/10/2021      لمدة عاـ مف دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية عمرو أحمد منصور/ ػػ ط9

  بأثر رجعي1/10/2018      لمدة عاـ مف جراحة العظاـ      ماجستير خالد عبد المجيد عبد الستار/ ػػ ط10
   بأثر رجعي1/10/2015     لمدة عاـ مف      دبمـو طب وجراحة العيف  مي عبد الموجود محمود/ ػػ ط11
    لظروؼ خاصة1/4/2021التوليد وأمراض النساء    لمدة عاميف مف      دبمـو جياد إبراىيـ مصطفى/ ػػ ط12
       بأثر رجعي1/10/2017التوليد وأمراض النساء   لمدة عاـ مف       دبمـو إيياب صبري حسف/ ػػ ط13
       بأثر رجعي1/10/2013لمدة عاميف مف جراحة العظاـ        دبمـو السيد سعيد محمد/ ػػ ط14
    بأثر رجعي1/10/2019 لمدة عاـ مف      دبمـو طب وجراحة العيف رضوى محمد عبد المحسف/ ػػ ط15
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  لظروؼ خاصة1/4/2021األمراض الجمدية والتناسمية لمدة عاـ مف      دبمـو ىبة فكري محمود الغندور/ ػػ ط16
 الستكماؿ امتحانات الجزء الثاني 1/10/2013لمدة خمس أعواـ مف أمراض الباطنة العامةماجستير  مروة أحمد السيد أحمد/ ػػ ط17

  بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاميف مف     ماجستير طب وجراحة العيف  جيياف أحمد عمى السبروت/ ػػ ط18
  بأثر رجعي1/10/2016لمدة عاميف مف      ماجستير جراحة المسالؾ البولية  محمد أحمد عبد البر خميؿ/ ػػ ط19
  بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مف      دكتوراه جراحة القمب والصدر  ىشاـ أسامة سيد عبد المنعـ/ ػػ ط20
   بأثر رجعي1/10/2014لمدة ثالث أعواـ مف      دبمـو أمراض الباطنة العامة محمد السيد إبراىيـ عيد/ ػػ ط21
   بأثر رجعي1/10/2020لمدة عاـ مف      ماجستير جراحة العظاـ  إبراىيـ فوزي عبد الفتاح الشيخ/ ػػ ط22

  432/5/1/2022الموضوع رقم 

ماجستير  ودبمومدرجة ( 2)لعدد  نقل القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. تخصصات مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  : ...  عمى النحو التالي نقل القيدعمى الموافقة 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  مف طب المنوفية إلي طب عيف شمس اسامة زيد محمد أبوغنيمة / ػػػ ط1
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  مف طب المنوفية إلي طب عيف شمس اسالم احمد عبد المحسن  / ػػػ ط2

  433/5/1/2022الموضوع رقم 

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

القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  ليـ عمى النحو التالي تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 فاطمة الزىراء صالح سعيد   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط1
 (لتنازؿ عف الرسالة)مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية  رييام صالح الزيات  / برفع اسم د
 أحمد إبراىيم محمد أبو زيد  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط2
 (لتنازؿ عف اإلشراؼ).  أستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكمية أيمن أحمد البتانوني / د.برفع اسم أ
ضافة أ .   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بالكمية محمد أشرف عمى بمبع/ د.وا 
 إيمان طمعت نبيو قمح  ماجستير طب األطفال/ ـ ط3
.   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية محمد سعيد المكاوي/ د.بإضافة أ
 رفيدة جعفر محمد عبد الرسول دكتوراه األشعة التشخيصية/ـ ط4
 (لسفرىا لمخارج) أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية  إيمان رجب سميمة  / برفع اسم د
ضافة أ .   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بالكمية رباب إبراىيم ياسين/ د.وا 

  434/5/1/2022الموضوع رقم 

رسالة ماجستير  تشكيل لجنة الفحص والمناقشةتعديل  ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
:  لتكوف المجنة عمى النحو التالي أشرف محمد محمد فايد/  لمطبيبأمراض الباطنة العامة

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأشرؼ غريب ضمع     / د.ػ أ



  13/2/2022 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" السادسةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 27/2/2022والممتدة حتى يوم األحد الموافق 
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  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػة  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد أحمد العساؿ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. .الموافقة 
  435/5/1/2022الموضوع رقم 

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

القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 ياسمين فتحي صابر محمد حمودة   ماجستير طب األطفال/ ـ ط1

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستنجالء فتحي برسيـ    / ػ  د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  استشاري مساعد بقسـحناف مصطفي السيد   / ػ  د
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ
 دينا المغازي أبو صالح    ماجستير طب األسرة/ ـ ط2

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكميػػػػػػػػة الطب  اذ بقسـأستىالة محمد المصيمحي شاىيف  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستنورا عبد اليادي خميؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكميػػػػػػػػة الطب  اذ بقسـأستعبد العزيز فاروؽ الديب   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  436/5/1/2022الموضوع رقم 

رسالة ( 45) لعدد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 ىبو عبد الوىاب إبراىيم زايد   ماجستير طب األسرة/ـ ط1

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطب األسرة بكمية الطب  اذ مساعدوقائـ بعمؿ رئيس قسـأستأمؿ أحمد سالمة    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستأسامة عمى إبراىيـ الكيالني  / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب المجتمع  اذ بقسـأستشرؼ محمد الطاىر عبد المنعـ  / د.ػ أ



  13/2/2022 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" السادسةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 27/2/2022والممتدة حتى يوم األحد الموافق 
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 زينب عالء الدين الخطيب    ماجستير طب األسرة/ـ ط2
   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطب األسرة بكمية الطب  اذ مساعدوقائـ بعمؿ رئيس قسـأستأمؿ أحمد سالمة    / ػ   د
  المنوفيػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض العصبية والنفسية  اذ مساعد بقسـأستعفاؼ زيف العابديف   / ػ   د
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب المجتمع  اذ بقسـأستشرؼ محمد الطاىر عبد المنعـ  / د.ػ أ
 عمى فيمي عمى السيد    دكتوراه جراحة العظام/ ـ ط3

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد مرسي زكي    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد فؤاد شمس الديف   / د.ػ أ
  اإلسكندريةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد سمير قاسـ    / د.ػ أ
 عبد الحميد سالم عبد الحميد راجح  دكتوراه جراحة العظام/ ـ ط4

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ ورئيس بقسـأستأيمف محمد عبيد    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد اهلل الصاوي حبيب  / د.ػ أ
 اإلسكندرية ةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ عمى عبد القادر الخضراوي  / د.ػ أ
 
 
 إبراىيم فوزي عبد الفتاح الشيخ   ماجستير جراحة العظام/ ـ ط5

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستبياء الديف محمد السروي   / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / ػ   د
  اإلسكندريةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستالسيد عبد الحميـ عبد اهلل   / ػ   د
 رمزي منير عبد العظيم    ماجستير جراحة العظام/ ـ ط6

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود محمد ىدىود   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد اهلل الصاوي حبيب  / د.ػ أ
 طنطا ةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   / د.ػ أ
 خالد عبد المجيد عبد الستار شريف  ماجستير جراحة العظام/ ـ ط7

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / ػ   د
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستبياء زكريا محمد    / ػ   د
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  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستوليد محمد محمود عويس   / د.ػ أ
 أماني محمد عبد المقصود   دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط8

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستروحية حسف العدؿ    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأميرة عبد القادر اليندي   / د.ػ أ
  بنياةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسيير عبد الرحمف عبد السميع  / د.ػ أ
 عبير مدحت بسيوني مرسي   دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط9

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستميا عبد الرافع أحمد البسيوني  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الرحمف سنبؿ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإيناس سعيد عيسي    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستلبني عبد العظيـ رفعت   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أميرة زكي يس بدوي    دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط10

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستروحية حسف العدؿ    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عطية التونسي   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستخالد عبد المؤمف خميفة   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمناؿ عبد الواحد عيد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 سمر شوقي خميفة سالمان   دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط11

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستروحية حسف العدؿ    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستريـ محسف حسف الخولي   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأميرة عبد القادر اليندي   / د.ػ أ
  بنياةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسيير عبد الرحمف عبد السميع  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد) 
 محمد فتحي السواح    ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط12

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي محمد النجار   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء الديف عبد السالـ داود  / د.ػ أ
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  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػة والكبد بمعيد الكبد القومػػػػػي  اذ أمراضأستمحمد عقؿ راضي    / د.ػ أ
 مصطفي عبد السالم أحمد عشماوي  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط13

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ غريب ضمع    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد لناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد إبراىيـ الشايب   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـ اذمساعد طب الكبدوالجياز اليضمي بمعيد الكبدالقوميأستإيماف عبد السميع محمود   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمود محمد السيد محمد   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط14

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستحسف عبد اليادي أحمد عطية  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود عبد العزيز قورة   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػة والكبد بمعيد الكبد القومػػػػػي  اذ أمراضأستمحمد عقؿ راضي    / د.ػ أ

 ناجي الميدي محمد حجاج   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط15
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستعبد اهلل عبد العزيز بينسي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأشرؼ غريب ضمع    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد أحمد العساؿ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 وسام عبد المحسن سميمان شاىين  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط16

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد   / د.ػ أ
  طنطاةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستنيي السيد عشيبة    / د.ػ أ

 محمود محمد كمال أحمد   ماجستير طب األطفال/ ـ ط17
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد الحميد اليمشري   / د.ػ أ

 إيناس كامل شفيق دشيش   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط18
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   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  الزقازيؽةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأماني عبد الرحمف نصار   / د.ػ أ

 وسام جميل عبد الحميد    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط19
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستشيريف حسني عبد الرحمف   / د.ػ أ

 مي السيد أحمد عطية    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط20
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأسترحاب منير سمكة    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 

 أسماء ناجي عبد العميم    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط21
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستشيريف حسني عبد الرحمف   / د.ػ أ

 أسماء أحمد محمد عمى    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط22
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  الزقازيؽةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأماني عبد الرحمف نصار   / د.ػ أ

 رويدا عمى خميل إسماعيل   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط23
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي محمد سميماف   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمأثر كامؿ الشافعي   / د.ػ أ
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  األزىػػر ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد إسماعيؿ محمد كامؿ  / د.ػ أ
 ريم جابر عبد المجيد المحروق   ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم/ ـ ط24

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأماني سعيد إسماعيؿ عمار  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأشرؼ مجدي إسكندر   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد سعيد الجبالي   / د.ػ أ

 مروة محمد طو     دكتوراه التخدير والعناية المركزة / ـ ط25
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستحاتـ أميف عطا اهلل   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
  اإلسكندريةةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ عرفات عبد الحميـ   / د.ػ أ

 مرفت عبد المعطي المغربي   ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم/ ـ ط26
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأسامة عبد اهلل الشرقاوي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عمى الضبع    / د.ػ أ
 

 إبراىيم محمد شبل كمال الغباشي  ماجستير طب الطوارئ/ ـ ط27
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىبو السيد قاسـ    / د.ػ أ
  األزىػػػػػرةعجاـالتخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد الفقي    / د.ػ أ

 محمود عمى محروس أبو زيد   دكتوراه الجراحة العامة/ ـ ط28
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسعيد إبراىيـ المالح   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىشاـ شفيؽ أبو جريدة   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد حسني إبراىيـ   / د.ػ أ
  اإلسكندريةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أيمف فخري    / د.ػ أ

 سارة محمد عبد الصادق   دكتوراه جراحة القمب والصدر/ ـ ط29
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد لبيب دخاف    / د.ػ أ
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  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستإسالـ محب إبراىيـ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترفيؽ فكري سميماف    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػرةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ ىالؿ عبد اهلل   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أيمن عالء محمد المسدي   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط30

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ محمد سيد    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنياد محمود حسني    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستحامد السيد المقوة    / د.ػ أ
  األزىػػػػػرةعجاـالتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد الرحمف مصطفي عنبر   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مصطفي محمد عبد الرازق يونس  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط31

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عادؿ السيد    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد الحميد عصاـ شاىيف   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترجب محمد داوود    / د.ػ أ
  األزىػػػػػرةعجاـالتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستمفيد فوزي محمد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 زينب لطفي عبد النبي األقرع   ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط32

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستىدي محمد كامؿ السبكي   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستخالد الغنيمي سيد أحمد   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستمجدي صالح أحمد موسي   / د.ػ أ

 إسالم أحمد سالم    ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط33
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستأميف فيصؿ المقوة    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد سامي عبد العزيز   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستخالد ناجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عمى عبد الحكم عمى الحايس   دكتوراه طب وجراحة العين/ ـ ط34
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   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ محمد المزار    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستياسر عبد الوىاب خميؿ   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستعمرو محمود عواره   / د.ػ أ

 أماني مختار سعيد البنا    ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط35
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستأميف فيصؿ المقوة    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمعتز فايز الصاوي    / د.ػ أ
  المنصورةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستأسعد أحمد غانـ    / د.ػ أ

 محمد طو محمود طو    ماجستير عالج األورام والطب النووي/ ـ ط36
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـعالج األوراـ والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب النووي بكمية الطب  اذ بقسـأستناصر محمد عبد الباري   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـعالج األوراـ والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب النووي بكمية الطب  اذ بقسـأستسوزاف أحمد الحسنيف   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـعالج األوراـ والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب النووي بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ فتحي عمر بركات   / د.ػ أ

 فايز أحمد محمد العسكري   دكتوراه جراحة المسالك البولية/ ـ ط37
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأسامة عبد الوىاب عبد الجواد  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستسمطاف محمد سمطاف   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػاةعجاـجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستعبد الناصر خميفة الجمسي   / د.ػ أ

 منة اهلل وجدي فرج مصيمحي   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط38
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستمجدي محمد المصري   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أمراض القمب واألوعية الدموية بكمية طب اذ مساعد بقسـأست   نيفيف إبراىيـ سامي/ ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أمراض القمب واألوعية الدموية بكمية طب اذ مساعد بقسـأست   مراد بشاي مينا / ػ   د

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمد حسام عبد المقصود جعفر  ماجستير طب األطفال/ ـ ط39

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ
  طنطػػػػاةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستحامد الشرقاوي    / د.ػ أ
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 محمد محمود جابر    ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط40
   :المجنة 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية طب  اذ ورئيس قسـأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ
 أمراض القمب واألوعية الدموية بجامعػػػػػػػػػػػػػة دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اذ ورئيس قسـأستحمزة محمد سعد قابيؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  اذ بقسـأستنجالء فييـ أحمد    / د.ػ أ

 سامر حسن أحمد حرب    ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط41
   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد حامد عبد الستار   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد صبري عمار   / د.ػ أ

  األزىػػػػػػرةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد ممدوح أحمد    / ػ   د
 ياسمين جمال سالم سعد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط42

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ
 
 

 جييان أحمد عمى السبروت   ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط43
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستحاتـ محمد جاد مرعي   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمروة عمى زكي    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد إبراىيـ   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستأيسر عبد الحميد فايد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 شيري سميم فوزي    دكتوراه األمراض العصبية والطب النفسي/ ـ ط44

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترشا عمى القباني    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأكثـ إسماعيؿ االماـ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض العصبية والنفسيػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستإبراىيـ السيد األحمر   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـ بكمية الطب اذ طب أمراض المخ واألعصابأستعمى سميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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 أسماء  مجدي فؤاد العقاد   ماجستير طب األسرة/ ـ ط45
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ بقسـأستتغريد محمد فرحات   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنجوي نشأت حجازي   / ػ   د
  المنوفيةةعجاـطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنورا عبد اليادي خميؿ   / ػ   د
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالصحة العامة بكمية الطب  اذ بقسـأستإبراىيـ عمى كباش    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد) 
  437/5/1/2022الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (56) لعدد تسجيل موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  سارة محمد عاطف عبد العزيز سبيكة  دكتوراه طب األطفال /طـــ 1

 :   الرسالةموضوع
. دراسة عامؿ نخر الوـر ألفا في األطفاؿ المصابيف بييموفيميا أ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفادي محمد الجندي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسياـ محمد رجب     / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمود أحمد الحاوي   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بمي الصياد الصعيدي    / ػ   د

  مي وجدي صالح الدين زوين   ماجستير طب األطفال /طـــ 2
 :   الرسالةموضوع

. جبيف الطفؿ حديثي الوالدة مكاف أفضؿ مف القص لقياس نسبة البيميروبيف عبر الجمد أثناء العالج الضوئي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفادي محمد الجندي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد سميماف رزؽ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بأماني أحمد البنا     / ػ   د

  إبراىيم عبد الرحمن سميمان   ماجستير طب األطفال /طـــ 3
 :   الرسالةموضوع

. دراسة بعض التغيرات اإلكمينيكية والتصويرية والمعممية بعد حدوث التشنجات في األطفاؿ المصابوف بالصرع 
 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستثريا أحمد عمر    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بباسـ عبد الفتاح الجزار    / ػ   د

  محمد فكري الصاوي بدوي   ماجستير طب األطفال /طـــ 4
 :   الرسالةموضوع

. التنبؤ باإلصابة بمقاومة األنسوليف في األطفاؿ والمراىقيف الذيف يعانوف مف السمنة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستوفاء مصطفي أبو الفتوح    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد شوقي أبو ىولو    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بحناف مسعد إسماعيؿ بدير   / ػ   د

  فادي محمد الجندي    ماجستير طب األطفال /طـــ 5
 :   الرسالةموضوع

. تاو بروتيف في األطفاؿ حديثي الوالدة المصابيف باالعتالؿ المخي الناتج عف نقص األكسجيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفادي محمد الجندي    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بأماني أحمد البنا    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيوية الطبيػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بمروة محمد إبراىيـ محمد    / ػ   د

  أحمد رأفت عبد المنعم ندا   ماجستير طب األطفال /طـــ 6
 :   الرسالةموضوع

. دراسة مقارنة لمدقة التشخيصية لقياس البيميروبيف مف مواقع مختمفة عبر الجمد عف األطفاؿ حديثي الوالدة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنجواف يسري صالح     / ػ د

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بأماني أحمد البنا    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيوية الطبيػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بمروة إبراىيـ محمد خميؿ    / ػ   د

  والء فتحي عبد الحكيم    ماجستير طب األطفال /طـــ 7
 :   الرسالةموضوع

. مؤشرات الخمؿ الوظيفي لبطانة األوعية الدموية عند األطفاؿ والمراىقيف المصابيف بحمي البحر األبيض المتوسط 
:  المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترانيا صالح الزيات   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد شوقي أبو ىولة    / ػ   د
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بنوراف طمعت أبو الخير   / ػ   د

  وفاء شرف زكي عموان    ماجستير طب األطفال /طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

. دراسة مستوي المغذي العصبي المشتؽ المخي في السائؿ النخاعي والبالزما لألطفاؿ المصابيف باإللتياب السحائي الحاد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بأماني أحمد البنا    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بنوراف طمعت أبو الخير   / ػ   د

  أحمد مصطفي أحمد إسماعيل   ماجستير طب األطفال /طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

. تقييـ مستويات الكوببتيف في مصؿ الدـ لدي مرضي األطفاؿ المصابيف بفقر الدـ المنجمي 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمود أحمد الحاوي   / ػ   د
  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بأميرة محمد فؤاد شحاتو   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بباسـ عبد الفتاح الجزار    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بمي الصياد الصعيدي    / ػ   د

  سارة خيرت عمى مصطفي   دكتوراه طب األطفال /طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

 في األطفاؿ المصابيف بنقص الصفائح الدموية 1 ب ومضاد مستقبالت إنترلوكيف 1األشكاؿ المتعددة لجيف إنترلوكيف 
. المناعي األولي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسياـ محمد رجب     / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستوفاء مصطفي أبو الفتوح    / ػ   د

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمود أحمد الحاوي   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بمي الصياد الصعيدي    / ػ   د

  محمد عمى إبراىيم محمد   دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

تأثير استعماؿ محموؿ الغسيؿ الكموي ذو درجة الحرارة المخفضة عمى كفاءة ووقت التعافي بعد جمسو االستصفاء الدموي في 
. دراسة تعابرية مستقبمية : مرضي االستصفاء الدموي المنتظـ 

 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستسعيد سيد أحمد خميس   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد راغب توفيؽ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستىبة السيد قاسـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأسترانيا عزمي الشاذلي   / ػ   د

  محمود عمى عبد المجيد صوان   دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 12
 :   الرسالةموضوع

. مقارنو بيف طرؽ تقييـ الحالة الغذائية لدي مرضي الغسيؿ الدموي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمود عبد العزيز قورة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمود محمد عمارة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد راغب توفيؽ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بىبة كماؿ عبد الخالؽ   / ػ   د

  سيمون الفنص بطرس    ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 13
 :   الرسالةموضوع

. الوبائيات والنمط السريري لمضعؼ الكموي بيف مرضي الذئبة في البالغيف واألطفاؿ 
 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعماد محمد الشبيني   / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بإيناس صبحي زىراف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـزميؿ بمحمد شكري الحاروف    / ػ   د

  المنوفيةةمعجاالصحةالعامة وطب المجتمع بكمية الطب  قسـاذمساعد بأستزينب عبد العزيز قاسمي   / ػ   د

  سارة جمال المميجي    ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 14
 :   الرسالةموضوع

. قيمة االلتياب المناعي الكمي ومؤشر كتمة الجسـ لمتنبؤ بالنجاة في ليمفوما خاليا بي الكبيرة المتناثرة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

 استشاري أمراض وأوراـ الدـ وزراعة النخاع بالمركز الطبي العالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمحمود صالح عبد السالـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد أحمد عبد الحافظ   / ػ   د

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس برانيا محمد الشحات عفيفي   / ػ   د
  عمى الغريب محمد رشيد   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 15

 :   الرسالةموضوع
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نسبة الفيبرينوجيف إلى نسبة األلبيوميف في الدـ كمؤشر عمى ظاىرة انحسار التروية وعدـ تدفؽ الدـ عقب القسطرة التداخمية 
. األولية لمرضي احتشاء عضمة القمب الحاد 

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

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد عبد العزيز عمارة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بىند محمد الديب / ػ   د

  مرسي مصطفي مرسي عمى   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 16
 :   الرسالةموضوع

. استخداـ مضادات التجمط الحديثة لحاالت متالزمة الشراييف التاجية الحادة في وجود االرتجاؼ االذيني المزمف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد أشرؼ رضا    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد مختار القرش   / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنراد بشاي مينا    / ػ   د

  مي إبراىيم سكر    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 17
 :   الرسالةموضوع

. مؤشر حيوي جديد لالجياد التأكسدي في مرضي السنط المسطح : األلبوميف المعدؿ اإلقفاري 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  ىدير عادل اليمي    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

. تقييـ الوظيفة الجنسية وجودة الحياة عند السيدات المصابات بإفرازات ميبمية مزمنة ومستمرة 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىشاـ نبيؿ خالد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد زكريا سايرداير   / ػ   د

  عائشة رفعت مصطفي عيد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 19
 :   الرسالةموضوع

. عالمة بيولوجية جديدة لإلجياد التأكسدي في المرضي الذيف يعانوف مف السنط التناسمي : األلبوميف المعدؿ بنقص التروية 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ
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  خمود عادل عبد المقصود الصاوي  ماجستير طب الصناعات والصحة المينية/طـــ 20
 :   الرسالةموضوع

تأثير اإلجياد واإلرىاؽ المرتبطيف بالعمؿ عمى اإلداء التنفيذي لمعامميف بالرعاية الصحية في الخطوط األمامية أثناء جائحة 
. الكورونا 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود السيد أبو سالـ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد العظيـ سالـ   / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـالصحةالعامة وطب المجتمع بكمية الطب  اذمساعد بقسـأستياسر عطا سحاتو غنيـ   / ػ   د
  المنوفيةةعجاـاألمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مدرس بقسـىند رضا عمارة    / ػ   د
  أنغام سميمان المعدول    ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع/طـــ 21

 :   الرسالةموضوع
. وبائيات التنمر بيف المراىقيف مف طمبة المدارس في محافظة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستصفاء عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستىويدا محمد الشاذلي   / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـالصحةالعامة وطب المجتمع بكمية الطب  اذمساعد بقسـأسترضا عبد المطيؼ إبراىيـ   / ػ   د
  المنوفيةةعجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الطب  مدرس بقسـسالي عبد الونيس    / ػ   د
  عبد اهلل إبراىيم غباشي    ماجستير الجراحة العامة /طـــ 22

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ تقنية الكتمة المستديرة المعدلة في األرباع المختمفة في سرطاف الثدي المبكر 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسميماف عبد الرحمف الشخص  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أشرؼ بمبع    / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   مدرس بقسـنجالء فتحي عامر   / ػ   د
  عبد اهلل محمد عبد اهلل أبو حجازي  ماجستير الجراحة العامة /طـــ 23

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ اإلمداد الدموي في الخصية بعد عمميات إستئصاؿ الفتؽ اإلربي الخمقي غير المباشر في الرضع واألطفاؿ 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستتامر عمى سمطاف    / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   مدرس بقسـأحمد ربيع عبد الباري  / ػ   د



  13/2/2022 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" السادسةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 27/2/2022والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

43 

 
 

  المنوفيةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   مدرس بقسـمحمد كامؿ عبد المجيد  / ػ   د
  ميادة عادل نصير    ماجستير الجراحة العامة /طـــ 24

 :   الرسالةموضوع
إصالح الوتر القابض العميؽ وحدة مقابؿ إصالحو مقترنا بإصالح الوتر القابض السطحي في إصابة الوتر القابض في 

. المنطقة الثانية براحة اليد 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستداليا مفرح السقا    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستىادي صالح أبو عاشور   / ػ   د
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب   مدرس بقسـمحمد عبد اهلل النحاس  / ػ   د
  أيمن أنور عبد الوىاب غزالن   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 25

 :   الرسالةموضوع
. براعة السديمة السنية المتقوبة بالشرياف الصدري في إعادة إصالح اإلبط 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ محيي راجح    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب   مدرس بقسـمحمد عبد اهلل النحاس  / ػ   د
  مصطفي حافظ محمد حافظ   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 26

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ تأثير حقف البالزما الغنية بالصفائح الدموية في تعديؿ الندبات ما بعد الحرؽ 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد المنعـ فريد محمد   / ػ   د
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب   مدرس بقسـحساـ حسف فوزي   / ػ   د
  محمد ىشام فايد جاد اهلل   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 27

 :   الرسالةموضوع
. فعالية الشبكة الوقائية في منع الفتؽ الباراستوماؿ في بناء نياية فغر القولوف 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد فرج القاصد    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد صبري الجماؿ   / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   مدرس بقسـسعد سميماف إبراىيـ  / ػ   د
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   مدرس بقسـأحمد سعيد الكيالني  / ػ   د



  13/2/2022 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" السادسةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 27/2/2022والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

44 

 
 

  محمد رضا عبد الفتاح أبو عيشو  ماجستير الجراحة العامة /طـــ 28
 :   الرسالةموضوع

. زراعة الشعر في الندبات بعد التييئة لنسيج الندبة بمساعدة الوخز باإلبر الدقيقة مع البالزما الغنية بالصفائح الدموية 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف أحمد عمر    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستداليا مفرح السقا    / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب   مدرس بقسـمحمد عبد اهلل النحاس  / ػ   د
  محمود حسين سعد غنيم   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 29

 :   الرسالةموضوع
. الوقت الالـز اللتئاـ الجروح ما بعد إعادة التروية في المرضي المصابيف بالقصور الحرج بالدورة الدموية 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   أستاذ مساعد بقسـىشاـ شفيؽ أبو جريدة  / ػ   د
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   أستاذ مساعد بقسـعبد المنعـ فريد محمد  / ػ   د
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   مدرس بقسـفوزي أبو بكر محمود   / ػ   د

 
 

  سعيد أسامة سعيد عبد الواحد   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

. النتائج السريرية لمتدخؿ الجراحي المبكر مع استخداـ الشفاط الجراحي لعالج التيابات عظمة القص ما بعد جراحة القمب 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترفيؽ فكري برسوـ سميماف   / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب   مدرس بقسـمحمد خميؿ  إبراىيـ / ػ   د
  محمد سمير حسين محمد   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 31

 :   الرسالةموضوع
. تحديد الغدة الجار درقية برذاذ الميثيميف األزرؽ أثناء عمميات الغدة الدرقية 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمود جماؿ الديف حجاج   / ػ د
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب   مدرس بقسـعبد اهلل صالح الديف عبد اهلل / ػ د
  سارة سامي حامد ضيا    ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 32

 :   الرسالةموضوع
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. دراسة التأثيرات الوقائية لمعضالت لمكارفيدلوؿ والكركميف عمى االعتالؿ العضمي المحدث بالسيمفاستاتيف في الجرذاف 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  الفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية اذ ورئيس قسـأستميا محمد البطش    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ مساعد بقسـأسترانيا إبراىيـ ياسيف    / ػ   د
  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  الفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـالسيد محمد ياسيف    / ػ   د
  لمياء أحمد حسين سالم   ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 33

 :   الرسالةموضوع
. دراسة التأثير الواقي لألعصاب لعقار الكاناجمفموزيف عمى اعتالؿ األعصاب السكري في الجرذاف 

 : المشرفون 
  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  الفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية اذ ورئيس قسـأستميا محمد البطش    / د.ػ أ

  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  الفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـغادة عادؿ حجازي   / ػ   د
  المنوفيةةعجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مدرس بقسـمنى عبد الحميد محمد قورة  / ػ   د
  أية صبحي السيد حسب النبي   ماجستير السمعيات /طـــ 34

 :   الرسالةموضوع
. التعرض المزمف لمضوضاء المينية وأثرىا عمى السمع والحمض النووي لدي العامميف في مصنع النسيج 

 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةبطب  األنؼ واألذف الحنجرة اذ ورئيس وحدة السمعيات بقسـأستحساـ سني البياء طمعت   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  األنؼ واألذف الحنجرة اذ مساعد السمعيات بقسـأستأحمد محمود زيت العابديف   / ػ   د
 المنوفيػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  األنؼ واألذف الحنجرة مدرس السمعيات بقسـأسماء صالح معطي   / ػ   د
  دعاء أحمد الجزار    ماجستير األنف واألذن والحنجرة /طـــ 35

 :   الرسالةموضوع
.  في المرضي المصرييف الذيف يعانوف مف اإللتياب المزمف لمجيوب األنفية 17 وانترليوكيف 5دور انترليوكيف 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  األنؼ واألذف الحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة اذ بقسـأستأحمد عبد المنعـ رجب   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  األنؼ واألذف الحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة اذ بقسـأستأيمف عمى عبد الفتاح عمى   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأسترحاب منير سمكة    / د.ػ أ

  لمي كمال الدين أحمد وىب   ماجستير األنف واألذن والحنجرة /طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

. تأثير فيتاميف د لمرضي سرطاف الرأس والرقية الذيف يتمقوف العالج األشعاعي 
 : المشرفون 
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 المنوفيػػػػػػػػةبكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  عالج األوراـ والطب النووي اذ بقسـأستإيناس أبو بكر الخولي   / د.ػ أ
 المنوفيػةبكمية الطب جامعة  عالج األوراـ والطب النووي اذ مساعد بقسـأستأشرؼ السيد عبد الغني   / ػ   د
 المنوفيػةبكمية الطب جامعة  عالج األوراـ والطب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووي مدرس بقسـأميرة حسني حجازي   / ػ   د
 المنوفيػةبكمية الطب جامعة  عالج األوراـ والطب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووي مدرس بقسـريياـ أحمد عبد العزيز   / ػ   د
  أنجي حسام أحمد بالل    ماجستير األنف واألذن والحنجرة /طـــ 37

 :   الرسالةموضوع
. استجابو أوراـ الثدي المنتشره في األعضاء المختمفو لعالجات أوراـ الثدي السرطانية المنتشرة 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  عالج األوراـ والطب النووي اذ ورئيس قسـأستمحمد أبو الفتوح شحاتو   / د.ػ أ

 المنوفيػةبكمية الطب جامعة  عالج األوراـ والطب النووي اذ مساعد بقسـأستالشيماء محمود الحنفي   / ػ   د
 المنوفيػةبكمية الطب جامعة  عالج األوراـ والطب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووي مدرس بقسـأميرة حسني حجازي   / ػ   د
 المنوفيػةبكمية الطب جامعة  عالج األوراـ والطب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووي مدرس بقسـريياـ أحمد عبد العزيز   / ػ   د
  أحمد محمد سميمان    دكتوراه التخدير /طـــ 38

 :   الرسالةموضوع
تقييـ حركة الحجاب الحاجز بواسطة الموجات فوؽ الصوتية أثناء تخدير الجذع العموي لمضفيرة العضدية مقارنة بالتخدير بيف 

. العضالت األخمعية في عمميات مناظير الكتؼ 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة اذ بقسـأستأحمد عبد الرؤوؼ متولي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػزة اذ مساعد بقسـأستوساـ الديف عبد الرحمف سمطاف  / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة مدرس بقسـوفية رمضاف ميدي   / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة مدرس بقسـنيي عبد اهلل عفيفي   / ػ   د
  منن ىانئ محمد جمال الدين نصار  ماجستير طب الحاالت الحرجة /طـــ 39

 :   الرسالةموضوع
 المصابيف 19-استخداـ القنية األنفية عالة التدفؽ وجياز التنفس الصناعي مف خالؿ قناع الوجو في عالج مرضي كوفيد 

. بفشؿ تنفسي حاد بسبب نقص تأكسج الدـ 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة اذ بقسـأستأشرؼ محمد مصطفي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػزة اذ مساعد بقسـأستأيمف أحمد راضي    / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة مدرس بقسـأماني عمى سمطاف    / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة التخديػػػػػػػػػػػػػػر  مدرس طب الحاالت الحرجة بقسـىنادي محمد الفقي   / ػ   د
  عبد السالم صالح عبد السالم   دكتوراه طب الحاالت الحرجة /طـــ 40
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 :   الرسالةموضوع
( 19كوفيد) 2019دور التخطيط بالموجات فوؽ الصوتية لمرئة في متابعة المرضي البالغيف المصابيف بمرض كورونا 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػزة اذ مساعد بقسـأستصبري إبراىيـ السيد   / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة مدرس بقسـنيفيف مصطفي سميماف   / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة مدرس بقسـأمؿ إسماعيؿ عبد الرحمف   / ػ   د
  ضحي محمد محمد جاد    ماجستير عمم األنسجة وبيولوجيا الخمية  /طـــ 41

 :   الرسالةموضوع
عمى الغدة النكافية في ذكور الجرذاف البيضاء البالغو والدور الوقائي المحتمؿ  (سوفالدي)تأثير عقار السوفوسبوفير 

. لمستخمص فاكية القشطة دراسة بالمجير الضوئي وااللكتروني 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأستمايسة عطية كفافي   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ مساعد بقسـأستأميرة فيمي عمى    / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مدرس بقسـريياـ عبد اهلل محمود البربري  / ػ   د

 
  إيمان بدوي حامد قنصوة   دكتوراه اليستولوجيا  /طـــ 42

 :   الرسالةموضوع
دراسة نسيجية مقارنة لمتأثيرات المفيدة المحتممة لعامؿ تحفيز مستعمرة المحببات مقابؿ الجاالنجيف عمى السمية القمبية 

. المستحثة في ذكور الجرذاف البيضاء 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ ورئيس قسـأستىالة محمد الحروف    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ مساعد بقسـأستنادية سعيد بدوي    / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مدرس بقسـمنى عبد المولي محمد سميماف  / ػ   د
  عمى عبد الجيد حسين جاد اهلل   ماجستير جراحة المسالك البولية  /طـــ 43

 :   الرسالةموضوع
. دراسة مستقبمية لتقييـ جودة الحياة بعد االستئصاؿ الجزري لممثانة وتحويؿ مجري البوؿ في مرضي سرطاف المثانة 

 : المشرفون 
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستأحمد أحمد جماؿ الديف   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستمحمد مزوؽ عبد المقصود   / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستفؤاد محمد زناتي    / ػ   د
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  محمد أحمد عبد البر خميل   ماجستير جراحة المسالك البولية  /طـــ 44
 :   الرسالةموضوع

. تقييـ فغرة جراحة ميتروفانوؼ باستخداـ الزائدة الدودية في فئة عمر األطفاؿ 
 : المشرفون 

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستأحمد أحمد جماؿ الديف   / د.ػ أ
 اإلسكندريةبكمية الطب جامعػة  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستمحمد السيد يوسؼ    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستمحمد مزوؽ عبد المقصود   / ػ   د
 المنوفيػػػػةبكمية الطب جامعػة  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـباىر محمد عبد الرؤوؼ   / ػ   د
  ىويدا إبراىيم الصفتي    ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 45

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ تطبيؽ إجراءات مكافحة العدوي ضد فيروس كورونا كعدوي بالجياز التنفسي بوحدات العناية بالعيف بمحافظة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأستعبمة محمد عبد المنعـ يماني  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد عادؿ سالمو    / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػع بكمية الطب  قسـمدرس بنياد بدر عبد العاطي   / ػ   د

 
  دعاء أحمد عباس إبراىيم   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 46

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ سمؾ القرنية المركزي والطرفي في المرضي المصابيف بالتياب المفاصؿ الروماتويد باستخداـ البنتاكاـ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بعادؿ جالؿ زكي    / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بمنار فوزي داود    / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد عادؿ سالمو    / ػ   د

  سميحة عزت ىالل    ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 47
 :   الرسالةموضوع

 . (سيريوس)مقارنة قياسات الجزء األمامي مف العيف بواسطة التومجرافيو جنبا إلى جنب مع قرص بالسيدو 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـاذ بأستعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بسارة عبد المجيد ناجي   / ػ   د

  المنوفيػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  قسـمدرس بمنار فوزي داوود    / ػ   د

  إيناس فتحي عمى عمى سميمان   دكتوراه التشريح وعمم األجنة /طـــ 48
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 :   الرسالةموضوع
تأثير فرط التأكسج طبيعي الضغط عمى القشرة القذالية الدماغية في ذكر الجرذ األبيض البالغ والدور الوقائي المحتمؿ لألنزيـ 

 . 10المساعد كيو 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتشريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمـ األجنة بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد سعيد ذو الفقار   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتشريح وعمـ األجنة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمنار عمى السيد فريد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتشريػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمـ األجنة بكمية الطب  قسـمدرس بعمياء صالح عمى    / ػ   د

  أميرة محمد البكري    دكتوراه األشعة التشخيصية /طـــ 49
 :   الرسالةموضوع

دراسة مقارنة بيف التصوير اإللستوجرافي بالموجات فوؽ الصوتية بالمقارنة وسحب الخاليا باإلبرة الدقيقة لتمييز كتؿ الغدة 
. الدرقية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستالسيد المكاوي السيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستسوزاف فؤاد عمر    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بدعاء محمد حسني    / ػ   د

 
  آيات حسن عبد الرحمن   ماجستير الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية /طـــ 50

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ أدوات التنبؤ في حاالت ابتالع المواد الكاوية في مركز عالج التسمـ واإلدماف بمستشفيات جامعة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالطب الشرعي والسموـ بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أستعزة وجيو زناتي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالطب الشرعي والسموـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستفاطمة شعباف قنديؿ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالطب الشرعي والسموـ بكمية الطب  قسـمدرس بنجوي محمود حبيب / ػ   د

  شيماء ىاني أحمد حسانين   دكتوراه الباثولوجيا /طـــ 51
 :   الرسالةموضوع

. دور الخاليا الميفية المصاحبة لموـر في سرطاف البنكرياس ، دراسة ىستوكيميائية مناعية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ بأستىياـ عبد السميع عياد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستشيريف فتحي محمود   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا بمعيد الكبد القومػػي  قسـاذ مساعد بأستأحمد محمد الرفاعي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـمدرس بنيمة مصطفي بدر    / ػ   د
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  قسـمدرس بشيماء سعد الخولي   / ػ   د

  أميرة أحمد الخرصاوي    ماجستير األمراض الصدرية والتدرن /طـــ 52
 :   الرسالةموضوع

. دراسة مقارنة بيف كانيوال األنؼ عالية التدفؽ والتيوية الالأختراقية في عالج فشؿ الجياز التنفسي الحاد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد عبد الرحمف عمى   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـاذ بأسترنا حممي اليمباوي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـمدرس بىناء عبد المحسف عيد   / ػ   د

  محمود حسين مصطفي أبو شيتو   ماجستير جراحة العظام/طـــ 53
 :   الرسالةموضوع

. تقييـ الشؽ العظمي ألسفؿ عظمة الفخذ مع طي الوتر الرضفي في عالج مشية الجثـ في الشمؿ الدماغي التيبسي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستبياء زكريا محمد    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد عبد العظيـ أبو سالـ   / ػ   د

 
  سارة أشرف ذكي محمد    ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 54

 :   الرسالةموضوع
. القيمة التنبؤية لالريثروفيروف والييبسيديف لمحديد الزائد في المرضي المصرييف المصابيف بالبيتا ثالسيمية الكبري 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية قسـاذ بأستجيياف كماؿ السعيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـاذ مساعد بأستإيماف عمى أحمدي    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستعالء عفت عبد الحميد   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية قسـمدرس بريياـ صالح الزيات   / ػ   د

  محمد أحمد محمد الصادق   دكتوراه جراحة التجميل والحروق /طـــ 55
 :   الرسالةموضوع

. استخداـ التخطيط ثالثي األبعاد في تصميـ إطار األنؼ في عمميات ترميـ األنؼ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستياسر محمد عمر الشيخ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  قسـمدرس بحساـ حسف عبد الرحيـ فوزي  / ػ   د

  أمل عبد العاطي السيد البردويل   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 56
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 :   الرسالةموضوع
. دراسة منضبطة معشاه : أ كوسائؿ طارئة لمنع الحمؿ 380نجاعة وأماف ليفونوجيستريؿ والمولب النحاسي الرحمي تي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأستزكريا فؤاد سند    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستشريؼ محمد صالح الديف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستمحمد السباعي عنتر   / ػ   د

  438/5/1/2022الموضوع رقم 

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

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب وجراحة العيف دكتوراه أسماء أحمد عبد الحميـ عسكرية/ ط 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الباثولوجيا دكتوراه   منى سعيد طنطاوي  / ط 2
ػػػػػػػػػػػػػ جراحة العظاـ دكتوراه  ناصر ممدوح عبد الواحد/ ط 3
ػػػػػػػػػػ الصحة العامة وطب المجتمع دكتوراه أميرة محمد عمى عبد المنعـ / ط 4
ػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه والء سامي مختار عقيمو / ط 5
ػػػػػػػػػػ طب الحاالت الحرجة دكتوراه عال سعيد محمد إبراىيـ أبو عبيد / ط 6
ػػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه ياسميف أحمد حسف صادؽ يونس /ط 7
ػػػػػػػػػػ الباثولوجيا اإلكمينيكية دكتوراه أسماء محمد إبراىيـ الشيمي / ط 8
ػػػػػػػػػػ التوليد وأمراض النساء دكتوراه أسماء محمد خضر دكتوراه / ط 9
جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير عمرو عبد السالـ زكي منصور / ط 10
ممتاز الكيمياء الحيوية  ماجستير  حسناء محمد شبؿ عطا / ط 11
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير وساـ سعيد أحمد األشقر / ط 12
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير  وساـ أحمد توفيؽ حسف عبد العاؿ / ط 13
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ىاجر محمد حسف الماوي / ط 14
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير عمياء أحمد عمى زىراف / ط 15
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير  سياد إسماعيؿ شمبي / ط 16
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير مروة السيد محمد الشويؿ / ط 17
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير  الشيماء محمد رأفت حامد محمد / ط 18
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية ماجستير سارة السيد محمد الغزولي / ط 19
// جيدطب المناطؽ الحارة وصحتيا  ماجستير  أحمد سيد أحمد الخولي / ط 20
ممتاز طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير مروة أحمد السيد عبد المجيد / ط 21
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القــــرار 

ويرفع لمجامعة  ...  الموافقة
  439/5/1/2022الموضوع رقم 

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

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

: الدبموم : أوال 
النسبة الناجحون الراسبون  الغائبين  الحاضرين المقيدين التخصص ـ 

ممتاز الفارماكولوجيا  ماجستير  عمر عمى عمى أبو شادي / ط 22
جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير إبراىيـ أيمف أحمد أبو سعده / ط 23
// جيدجراحة األنؼ واألذف والحنجرة ماجستير رحاب نور الديف محمد جاد اهلل / ط 24
// جيدطب األطفاؿ  ماجستير  دعاء حاتـ منصور محمد / ط 25
// جيدطب األطفاؿ ماجستير أحمد حسني حسنيف سعد / ط 26
جيد جدا طب األطفاؿ  ماجستير  فاطمة عبد المحسف عبد المجيد / ط 27
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير فوزية محمد حسف عبد القادر / ط 28
// جيدطب األطفاؿ   ماجستير  محمد أحمد مجدي عبد اليادي / ط 29
// جيدطب األطفاؿ ماجستير أية أحمد عبد العظيـ عالـ / ط 30
جيد جدا طب األسرة  ماجستير  إجالؿ السيد محمد عثماف / ط 31
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير سارة يسري التيامي محمود  / ط 32
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير محمود عمى الخولي / ط 33
// جيدالتوليد وأمراض النساء  ماجستير  عال محمد لبيب نجـ / ط 34
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير إسراء عبد اهلل السيد عطية / ط 35
// جيدالتوليد وأمراض النساء  ماجستير  سامية محمد بسطويسي غنيـ / ط 36
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير أحمد عبد البديع عبد الرحمف / ط 37
// جيدالجراحة العامة  ماجستير  أحمد محمد حجازي / ط 38
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير الزىراء يحيي عاطؼ بالبؿ / ط 39
جيد جدا الباثولوجيا اإلكمينيكية  ماجستير  نورىاف حساـ الديف محمد شرؼ / ط 40
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير أسماء فرحات حسيف محمد / ط 41
جيد جدا الطفيميات ماجستير رشا أحمد كامؿ المييي / ط 42
مقبوؿ طب وجراحة العيف  ماجستير  أيمف غنيمي عبد المقصود / ط 43
// جيدطب وجراحة العيف دبمـو مروة رمضاف محمد حسانيف /ط 44



  13/2/2022 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" السادسةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 27/2/2022والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

53 

 
 

% 36.17 17 28 6 45 51األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 50 2 2 3 4 7طب المناطؽ الحارة  2
% 42.85 3 4 5 7 12أمراض القمب واألوعية الدموية  3
% 57.14 4 3 3 7 10األمراض الصدرية   4
% 100 2ػػػػ ػػػػػ  2 2طب األسرة  5
% 36.36 4 7ػػػ  11 13الباثولوجيا اإلكمينيكية  6
% 57.14 16 12 5 28 33طب وجراحة العيف  7
% 10 2 18 1 20 21جراحة العظاـ  8
% 19.23 10 42 8 52 60التوليد وأمراض النساء  9
% 100 1ػػػػ ػػػػػ  1 1األشعة التشخيصية  10
% صفرػػػػ  4 1 4 5جراحة المسالؾ البولية  11
% 44.44 8 10ػػػػ  18 18الجراحة العامة  12
% صفرػػػػ  3ػػػػ  3 3جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  13
% 50 2 2ػػػػ  4 4األمراض العصبية والطب النفسي  14
% 16.66 6 30 18 36 54طب األطفاؿ  15
% 36.36 4 7 3 11 14أمراض الباطنة العامة  16
% 33.33 1 2ػػػػ  3 3السمعيات  17
% 50 1 1ػػػػ  2 2التخدير  18
% صفرػػػػ  3 3 3 6الطب الطبيعي  19

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

% 64.71 11 6 11 17 28األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 7.14 3 39 5 42 47طب األطفاؿ  2
% 50 3 3 1 6 7األمراض الصدرية  3
% 64.7 22 12 8 34 42طب وجراحة العيف  4
% 17.24 5 24 3 29 23جراحة العظاـ  5
% 47.83 11 12ػػػػ  23 23األشعة التشخيصية  6
% 25 2 6ػػػػ  8 8التخدير والعناية المركزة  7
% 100 2ػػػػ ػػػػػ  2 2الميكروبيولوجيا   8
% 27.27 3 8 2 11 13الجراحة العامة  9
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% 38.46 5 8 4 13 17أمراض الباطنة العامة  10
% 41.67 5 7 2 12 14جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  11
% 50 1 1ػػػ  2 2السمعيات  12
% 25 1 3 1 4 5الطب الطبيعي  13
% 100 2ػػػػػ ػػػػػ  2 2الطفيميات  14
% 88.24 15 2 3 17 20أمراض القمب واألوعية الدموية  15
% صفرػػػػػػػػػ  5 1 5 6طب الحاالت الحرجة  16
% 100 1ػػػػ ػػػػػ  1 1الصحة العامة  17
% 100 1ػػػػ ػػػػػ  1 1الكيمياء الحيوية  18
% 100 2ػػػػ ػػػػػ  2 2الفسيولوجيا  19
% 30.3 10 23 3 33 36التوليد وأمراض النساء  20
% 100 2ػػػػ ػػػػػ  2 2جراحة المسالؾ البولية  21
% 28.58 2 5 6 7 13الباثولوجيا اإلكمينيكية  22
% صفرػػػػػػػػ  1ػػػػػػػ  1 1طب المناطؽ الحارة وصحتيا  23
% 100 3ػػػػ  3 3 6طب األسرة  24
% 100 1ػػػػ ػػػػػ  1 1الباثولوجيا  25
% 100 2ػػػػ ػػػػػ  2 2التشريح  26
% 57.14 4 3 1 7 8األمراض العصبية وطب النفسي  27
% 100 1ػػػػ ػػػػػ  1 1اليستولوجيا  28
% 100 1ػػػػ ػػػػػ  1 1الطب الشرعي والسمـو  29

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

% 15.4 4 22ػػػ  26 26طب األطفاؿ  1
% 20 1 4 2 5 7جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  2
% صفرػػػػ  3ػػػػ  3 3طب الحاالت الحرجة  3
% 66 2 1 1 3 4جراحة المسالؾ البولية  4
% 100 1ػػػػػ ػػػػػ  1 1الميكروبيولوجيا الطبية والمناعية  5
% صفرػػػػ  5ػػػػػ  5 5جراحة العظاـ  6
% 100 2ػػػػ ػػػػ  2 2الفسيولوجيا  7
% صفرػػػػ  6ػػػ  6 6طب المناطؽ الحارة  8
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% صفرػػػػ  1ػػػ  1 1األمراض الصدرية والتدرف  9
% صفرػػػػ  2ػػػػ  2 2جراحة المخ واألعصاب  10
% 50 1 1ػػػ  2 2الباثولوجيا اإلكمينيكية  11
% 100 1ػػػػػ ػػػػ  1 1الطفيميات  12
% 50 1 1 1 2 3طب األسرة  13
% 66.6 2 1ػػػػػ  3 3جراحة القمب والصدر  14
% صفرػػػ  3 3ػػػػ  3األمراض الجمدية والتناسمية  15
% 33 3 6ػػػػ  9 9األشعة التشخيصية  16
% 100 4ػػػػػ ػػػػ  4 4الباثولوجيا  17
% 100 3ػػػػػ ػػػػ  3 3طب الطوارئ  18
% 10 2 18 8 20 28أمراض القمب واألوعية الدموية  19
% 25ػػػػ  12 1 12 13التخدير والعناية المركزة  20
% صفرػػػػ  6ػػػػ  6 6طب المناطؽ الحارة  21
% 21.05 4 19 4 19 23أمراض الباطنة العامة  22
% 7.69 1 12 5 13 18التوليد وأمراض النساء  23
% صفرػػػػ  2ػػػػ  2 2الطب الطبيعي والتأىيؿ  24
% 100 1ػػػ  1 1 2األمراض العصبية  25
% صفرػػػ  11 3 11 14جراحة التجميؿ والحروؽ  26
% صفرػػػػ  2ػػػػ  2 2عالج األوراـ والطب النووي  27
% 55.55 5 4ػػػػػ  9 9طب وجراحة العيف  28
% 0.6 1 15ػػػػ  16 16الجراحة العامة  29
% صفرػػػػ  1ػػػ  1 1الطب النفسي  30
% 100 1ػػػػػ ػػػػ  1 1الطب الشرعي والسمـو  31
% 100 1ػػػػػ ػػػػ  1 1التشريح  32
% 100 1ػػػػػ ػػػػ  1 1طب الصناعات  33
% 100 1ػػػػػ ػػػػ  1 1اليستولوجيا  34
% 100 1ػػػػ  1 1 2السمعيات  35
: ـــ الموافقة منح درجة الدبموم لكل من عمى النحو التالي 2 
// جوف ميخائيؿ فخري بشاي  التخدير والعناية المركزة وعالج اآللـ جيد/ ػػػ ط1
// أحمد ماىر محمد محمود   الجراحة العامة    جيد/ػػػ ط2
// ماركو مجدي أبواليميف إبراىيـ  الجراحة العامة    جيد/ػػػ ط3
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محمد لطفي محمد رسالف   الجراحة العامة    مقبوؿ / ػػػ ط4
// عمى عبد الحميد أميف فيمي عويضة الجراحة العامة    جيد/ ػػػ ط5
// مصطفي عمر أحمد سميـ عيد  الجراحة العامة    جيد/ ػػػ ط6
// محمد أحمد محمد أحمد عيد  الجراحة العامة    جيد/ ػػػ ط7
// أحمد حسف عويس أحمد   الجراحة العامة    جيد/ ػػػ ط7
// وليد السعيد السعيد محمد خميؿ  الجراحة العامة    جيد/ ػػػ ط8
// أحمد عبد الحميد عباس حمزة  طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط9

// أحمد شبؿ إسماعيؿ مطاوع  طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط10
// رشا محمد محمد عبد الال  طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط11
مصطفي محمود محاسف مصطفي طب وجراحة العيف   جيد جدا / ػػػ ط12
// شيماء إبراىيـ محمود ادـ  طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط13
أماني جعفر عبد اهلل جعفر  طب وجراحة العيف   جيد جدا / ػػػ ط14
ىند أحمد محمد انصاري دراز  طب وجراحة العيف   جيد جدا / ػػػ ط15
// شيماء محمد محمد عبده   طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط16
// مروة محمود السيد إبراىيـ  طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط17
سمر محمود عالء الديف محمود  طب وجراحة العيف   جيد جدا / ػػػ ط18
خيرات محمد عثماف سالمة  طب وجراحة العيف   جيد جدا / ػػػ ط19
// عبد اهلل عمى عمى قشطة  طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط20
// سالي عبد المنعـ محمد عرابي  طب وجراحة العيف   جيد/ ػػػ ط21
// عبد اهلل عبد الحميـ عبد اهلل عوض  طب وجراحة العيف  جيد/ ػػػ ط22
// سامح محمد نبيؿ مصطفي مسرجة  طب وجراحة العيف  جيد/ ػػػ ط23
// إيماف محمد عمى عطية عبد اهلل   طب وجراحة العيف  جيد/ ػػػ ط24
// محمد عبد الحميد عبد القادر جماؿ الديف جراحة العظاـ   جيد/ ػػػ ط25
// أحمد الشحات محمد السيد أبو النجا  جراحة العظاـ   جيد/ ػػػ ط26
ىبو أحمد محمد أنصاري دراز   طب األطفاؿ   جيد جدا / ػػػ ط27
// منى عمار محمود عبد الغني رجب  طب األطفاؿ   جيد/ ػػػ ط28
// ميادة كماؿ أبو المعاطي يوسؼ   طب األطفاؿ   جيد/ ػػػ ط29
// والء رفعت إبراىيـ عمى طو   طب األطفاؿ   جيد/ ػػػ ط30
// محمد متولي عمى أبو مسمـ   طب األطفاؿ   جيد/ ػػػ ط31
// محمد أحمد أحمد طميس    طب األطفاؿ   جيد/ ػػػ ط32
نورا محمد عبد الحميد الشحات   أمراض الباطنة العامة  مقبوؿ / ػػػ ط33
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// أحمد صالح عبد الخالؽ عبد الباري  أمراض الباطنة العامة  جيد/ ػػػ ط34
// ياسميف أشرؼ إبراىيـ الشرنوبي   أمراض الباطنة العامة  جيد/ ػػػ ط35
// أحمد محمد إبراىيـ محمد إبراىيـ   أمراض الباطنة العامة  جيد/ ػػػ ط36
// صفاء مبارؾ عبد العاؿ محمود   التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط37
// أحمد عبد العاطي عبد الغني إبراىيـ  التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط38
// صموئيؿ رزؽ نجيب مجمي   التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط39
// سيير سمير فخري مكاوي   التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط40
// عال عادؿ خميؿ أبو العنيف   التوليد وأمراض النساء  جيد/ػػػ ط41
// صخي يسري عبد الحسيب إبراىيـ  التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط42
// بسمة جماؿ فؤاد صالح االماـ   التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط43
// إيماف إبراىيـ الطيبي أبو زيد   التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط44
// ابتساـ صبحي عمى موسي   التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط45
// إيماف رمزي سعد عطية    التوليد وأمراض النساء  جيد/ ػػػ ط46
فيبي رفعت عجيب عبد الشييد   األمراض الجمدية والتناسمية جيد جدا / ػػػ ط47
// أميرة سعيد عبد العزيز الطير   األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط48
أيماف عبدالمطيؼ عبد المطيؼ مطاوع  األمراض الجمدية والتناسمية جيد جدا / ػػػ ط49
// ايمف محمد محمد عبد الوىاب   األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط50
// إسراء صالح أحمد األزرؽ   األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط51
إيماف محروس عبد اهلل قمتة   األمراض الجمدية والتناسمية جيد جدا / ػػػ ط52
// حبيبة صالح الديف مرسي عمى الشيخ  األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ػػػ ط53
ريـ عبد الوىاب عرفة عبد الوىاب  األمراض الجمدية والتناسمية جيد جدا / ػػػ ط54
// دينا عادؿ بشارة حبشي    األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط55
لمياء صالح إبراىيـ فايد   األمراض الجمدية والتناسمية مقبوؿ / ػػػ ط56
مصطفي محمود الدسوقي صالح   األمراض الجمدية والتناسمية جيد جدا / ػػػ ط57
// ىناء ربيع محمد محمد سميماف   األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط58
ىدي لبيب أحمد عالـ    األمراض الجمدية والتناسمية جيد جدا / ػػػ ط59
// محمد رجب محمد إبراىيـ    األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط60
// أماؿ عبد الشافي محمد مسمـ    األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط61
// شيماء صالح محمود غنيـ   األمراض الجمدية والتناسمية جيد/ ػػػ ط62
عمياء إبراىيـ محمد السقا    األمراض الجمدية والتناسمية جيد جدا /ػػػ ط63
أحمد مصطفي النحاس أحمد   أمراض القمب واألوعية الدموية جيد جدا / ػػػ ط64
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// جورج جميؿ عياد أيوب    أمراض القمب واألوعية الدموية جيد/ ػػػ ط65
// فادي رفعت زاكي جريس    أمراض القمب واألوعية الدموية جيد/ ػػػ ط66
السيد محمد عبد السالـ مرسي   األمراض الصدرية والتدرف جيد جدا / ػػػ ط67
// دينا جماؿ السيد مرسي    األمراض الصدرية والتدرف جيد/ ػػػ ط68
// أماني عبد المنصؼ محمود شياب  األمراض الصدرية والتدرف جيد/ ػػػ ط69
// ىاف سالـ أبو اليزيد عمى نعناع   األمراض الصدرية والتدرف جيد/ ػػػ ط70
محمود مصطفي كامؿ حسف عبد العاطي طب المناطؽ الحارة وصحتيا جيد جدا / ػػػ ط71
// عالء محمد عبد السيد سالـ   طب المناطؽ الحارة وصحتيا جيد/ ػػػ ط72
// أحمد السيد أحمد أبو المجد   طب األسرة   جيد/ ػػػ ط73
// الياـ أحمد سد محمود محمد   طب األسرة   جيد/ ػػػ ط74
// رانيا عمى فتوح محمد    الباثولوجيا اإلكمينيكية  جيد/ ػػػ ط75
// ىدير محمد رأفت محمد    الباثولوجيا اإلكمينيكية  جيد/ ػػػ ط76
// شيماء أحمد محمد عصر   الباثولوجيا اإلكمينيكية  جيد/ ػػػ ط77
// راندا عبد الرؤوؼ عبد الستار محمد  الباثولوجيا اإلكمينيكية  جيد/ ػػػ ط78
 
 
 

لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن  / السيد األستاذ الدكتوروا 
 يوم األحد رئيس المجمس رفع الجمسة عمى أف تعود لالنعقاد جمسة ممتدةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة 

.  العتماد نتيجة الفرقة السادسة27/2/2022الموافق 
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 مجلس الكليةمحضر اجتماع 

   2022 /2021للعام الجامعي " السابعةلجلسة الممتدة لالجلسة " 
 27/2/2022 الموافق األحدالمنعقدة يوم و

 

 الموافق األحدمن صباح يوم الحادية عشر وذلك في تمام الساعة  " الممتدةجمستو " عقد مجمس الكمية 
 عميد الكمية ورئيس المجمس محمود عبد العزيز متولي قورة / د. برئاسة أ27/2/2022

 المنعقدة يوـ األحد الموافؽ 2020/2021السادة حاضري الجمسة السادسة لمعاـ الجامعي حضور و ب 
13/2/2022  .

 

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

  440/5/1/2022الموضوع رقم 

الموافقة عمى اعتماد نتيجة الفرقة السادسة دور األول عمى النحو ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 :التالي 

      746ػ عدد المقيديف  
      744ػ عدد الحاضريف  
 722ػ عدد الناجحيف  
 2ػ عدد الغيابيف  
  24ػ عدد الراسبيف  
 %     97.4ػ النسبة المئوية  

 :ـ التقديرات 
 320ػ ممتاز  
   316ػ جيد جدا 

 78//  ػ جيد 
 8ػ مقبوؿ  

القـــرار  

.  ويرفع لمجامعة : .. الموافقة عمى 
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لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن السيد األستاذ الدكتور / وا 

        .رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة 
الكلية                                عميد        أمين المجلس  

 
  محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.أمل أحمد سالمة     أ/ د


