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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2022 /2021للعام الجامعي " السابعةالجلسة " 

 13/3/2022الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي" السابعةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 : عميد الكمية ورئيس المجمس بحضور كؿ مفمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ13/3/2022األحد الموافؽ 

 طاىر عبد الستار محمود    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ػ أ
 عبد الرحمف السباعي سرحاف   وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػ أ
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ /د.ػ أ
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ     ر مشيرة محمد عبد الواحد/د.ػ أ
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة   عبد اهلل عبد العزيز بينسي / د.ػ أ
المسالؾ البولية  قسـ جراحة ب  سمطاف محمد سمطاف     رئيس/د.ػ أ
  رئيس قسـ طب وجراحة العيف     ىدى محمد كامؿ السبكي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     عصاـ عبد الونيس بحيري/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الجراحة العامة   حاتـ محمود سمطاف / د.ػ أ
 األشعة التشخيصية قسـ    رئيسبسمة عبد المنعـ دسوقي محمد/ د.ػ أ
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ       رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
             قسـ الطفيميػػػػاترئيس    نادية صالح محمد النحاس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     غادة عمي حسف إبراىيـ/ د.ػ أ
 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
قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ   أيمف محمد محمود عبيد / د.ػ أ
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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

(  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 األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذعالء حسف مرعي     / د.ػ أ
 بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ مايسة عطية كفافي     / د.أػ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمحمود محمد ىدىود     / د.أـ 
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفاف/ د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمى    / د.أػ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد    / 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 
  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف     / د.ػ أ
   يفأستاذ بقسـ طب وجراحة العأميف فيصؿ أميف المقوة      /د.أػ 
عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ سوزاف أحمد السيد الحسنيف    / د.ػ أ
   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أحمد محمد محمد زىراف/ د.أػػ 
   والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر أماني سعيد عمار     /د.ػ أ
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ مفرح محمد حجازي     / د.ػ أ
محمد صبري مشحوت     أستاذ بقسـ الجراحة العامة  / د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا   ػػػأستاذ بقس    محمد إبراىيـ شعباف/ د.ػ أ
األمراض الصدرية والتدرف  أستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي      /د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةغادة محمود سمطاف    / د.ػ أ
أميرة فتحي عبد العاطي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعإيماف عبد العظيـ عبد الخالؽ   / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عمى عبد الفتاح     / د.ػ أ
  أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية     أحمد عبد الرحمف سنبؿ/ د.أ.
  بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي     / د.أ ػػػ
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  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ     سعيد إبراىيـ المالح / د.ػػػ أ
 الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ بقسـ محمود السيد أبو سالـ    / د.ػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 

: وتم دعوة كل من * 
  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 جيياف صالح صادؽ   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
. رئيس القسـ / د. األستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر باإلنابة عف أإسالم محب إبراىيم / د.وقد حضر أ
:  وقد اعتذر عن عدم الحضور * 

  لشئوف التعميـ والطالب    وكيؿ الكمية ناصر محمد عبد الباري/ د.ػ أ
  ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ       ىناء زكريا عامر نوح/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 
 األشعة التشخيصية أستاذ بقسـ حاـز حسف عيد حسف / د.ػ أ الفسيولوجياأستاذ بقسـ ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ / د. أ.
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذعزة زغموؿ لبيب / د. أػالمخ واألعصاب قسـ جراحة ب  ىيثـ البمتاجي محمد أستاذ/د.ػ أ
 نيفيف محمد الشريؼ أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ  ياسر محمد الشيخ أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ

الباثولوجيا  أستاذ بقسـ رحاب منير سمكة / د.ػػ أالصدرية مراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د. ػػ أ
  التخديرأستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار   / د ػ    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية عميد  /د.ػػ أ

 اليستولوجيا بقسـ رمضاف عبد الونيس محمد  مدرس/ ػ  د  أمراض النساء والتوليدبقسـ نياد محمود حسني عيسي أستاذ مساعد / ػ  د
    التخديرمدرس بقسـ وفية رمضاف السيد ميدي  / دػ 
  

" 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 

الموافقة عمى اإلعالن عن الوظائف المطموبة بناء عمى طمب األقسام األكاديمية  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريســـ 1
. والمستشفيات عمى أن يكونوا من خريجي كمية الطب جامعة المنوفية 

. ــ تشكيل لجنة لدراسة الالئحة الطالبية الجديدة واعتماد الئحة الجامعة األىمية 2
ــ حفل التخرج 6. ــ مؤتمر الكمية 5. ــ زيارة مجمس الوزراء لمستشفى الطوارئ 4. ــ الئحة الدراسات العميا 3
 
 

 :المصادقات : أوال 
  441/7/3/2022الموضوع رقم 
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  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2021/2022 يلمعاـ الجامع" السادسةالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
 حتى 364/6/2/2022 والمتضمنة القرارات مف 27/2/2022 والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ 13/2/2022

440/4/2/2022  .
القــــرار 

المصادقة 
: موضوعات لإلحاطة : ثانيا  

  442/7/3/2022الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
8/2/2022 .

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  443/7/3/2022الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/3/2022 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  444/7/3/2022الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
6/3/2022 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  445/7/3/2022الموضوع رقم 

 2021/2022لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .6/3/2022 الموافؽ األحدوالمنعقدة يـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  446/7/3/2022الموضوع رقم 

 األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  .13/3/2022الموافؽ 

 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  447/7/3/2022الموضوع رقم 

وكيؿ وزارة الصحة بالمنوفية ػػػ بشأف التوجو بالشكر والتقدير والعرفاف لمتعاوف المثمر لتدريب السادة األطباء /عرض خطاب د
العامميف بمستشفيات وزارة الصحة لرفع كفاءة األطقـ الطبية بالمستشفيات لتقديـ أفضؿ خدمة صحية لممريض وذلؾ مف خالؿ 

.  أستاذ التخدير بالكمية لتدريب أطباء الرعاية والنساء والتخديرصفاء ىالل/ د.تسييؿ ميمة وتواجد أ
القــــرار 
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أحيط المجمس عمما 
: موضوعات مجلس األقسام: ثالثا 

  448/7/3/2022الموضوع رقم 

عمى الطمب المقدـ رئيس قسم القمب واألوعية الدموية ـــ بشأن الموافقة بالتفويض عن مجمس القسم / د.عرض خطاب أ
 األستاذ بالقسـ لمعمؿ كأستاذ بقسـ البحوث الطبية بكمية الطب العسكري المصرية وتولي رئاسة ىالة السيد محفوظ/ د.مف أ

 .تحرير المجمة الطبية لكمية الطب العسكري وذلؾ بما ال يتعارض مع مواعيد وساعات عمميا بكمية الطب جامعة المنوفية 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  449/7/3/2022الموضوع رقم 

رئيس قسم النساء والتوليد ـــ بشأن الموافقة عمى مذكرة التفاىم لمتعاون بين عدد من الجامعات / د.عرض خطاب أ
الحكومية المصرية في إجراء بحوث مشتركة والتقديم عمى المنح المتاحة بالجيات العممية كأكاديمية البحث العممي 

 .وغيرىا
القــــرار 

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

  450/7/3/2022الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة تعديؿ الالئحة الطالبية لمكمية عمى النحو وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
: التالي 

.  السادة رؤساء األقساـ أو مف ينوب عنو/ د.ػػ أ1
 . 2+5منسؽ برنامج / د.ػػ أ2
. منسؽ البرنامج المميز / د.ػػ أ3
. مدير وحدة ضماف الجودة / د.ػػ أ4
. مدير مركز تطوير التعميـ الطبي / د.ػػ أ5
. مدير وحدة القياس والتقويـ / د.ػػ أ6
 .ػػ إضافة مف تراه المجنة مف ذوي الخبرة في مجاؿ التعميـ الطبي في حالة االحتياج 7
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  451/7/3/2022الموضوع رقم 

 الموافقة عمى قبول تأجيل جميع المواد عن امتحانات الدور األولػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  المقيد بالفرقة األولي وذلؾ لظروؼ طارئة محمود أحمد محمد محمد عميو/ لمطالب

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  452/7/3/2022الموضوع رقم 

:  إرجاء قيد الطالب عمى النحو التالي الموافقة عمىػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
الجنسية اســــــــــــــم م 
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سوري رفيؼ فراس اإلبراىيـ  1
سودانية والء أحمد عبد الرحمف أحمد  2
جبيوتي لبياف موسي عيميري  3
إيطاليا كريف شبؿ عبد السالـ  4
نيجيريا يسميف سمبو سنوسي  5
فمسطيني عبد الرحمف عزاـ عبد الرحمف  6
عراقي خميس محمد عبد اهلل الحماـ  7
فمسطيني عمرو محمود عبد الفتاح عواد  8

.  نظرا لوصوؿ ممفات وال يحتسب ىذا اإلرجاء مف سنوات ايقاؼ القيد 2021/2022بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي 
القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  453/7/3/2022الموضوع رقم 

نسمة محمد خالد محمود أحمد /  تصحيح اسـ الطبيبةالموافقة عمىػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 بتاريخ 9999 وذلؾ بناءا عمى موافقة لجنة المنوفية بالقرار رقـ عمى إلى نسمو محمد خالد محمود أحمد عمى الغمبان

3/7/2021 .
القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  454/7/3/2022الموضوع رقم 

 طالب وطالبة مف 300 قبوؿ عدد ماال يزيد عف الموافقة عمىػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. 2022/2023 طالب شيادات المعادلة لمعاـ الجامعي20 وافديف و30الحاصميف عمى شيادة الثانوية العامة باإلضافة إلى 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  455/7/3/2022الموضوع رقم 

 دارستو بكمية الطب شريف الخولي/استكمال الطالب  الموافقة عمىػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  جامعة المنوفية وذلؾ بعد فصمو مف كمية الطب العسكري 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
  456/7/3/2022الموضوع رقم 

 تشكيؿ لجاف الممتحنيف لمرحمة البكالوريوس لقسـ الموافقة عمىػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. 2021/2022جراحة القمب والصدر لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 
 : موضوعات شئون هيئة التدريس:خامسا

  457/7/3/2022الموضوع رقم 
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الموافقة عمى اإلعالن عن الوظائف لمطموبة بناء عمى طمب األقسام األكاديمية عمى  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
: أن يكونوا من خريجي كمية الطب جامعة المنوفية وىم عمى النحو التالي 

. معيد بقسـ الطفيميات  (4)ػػػ عدد 1
. معيد بقسـ الفارماكولوجيا  (2)ػػػ عدد 2
. معيد بقسـ الفسيولوجيا  (4)ػػػ عدد 3
. معيد بقسـ اليستولوجيا  (3)ػػػ عدد 4
. طب صناعات  (1)طب مجتمع  (1)معيد بقسـ طب المجتمع والصحة العامة  (2)ػػػ عدد 5
. معيد بقسـ الميكروبيولوجيا  (4)ػػػ عدد 6
. معيد بقسـ الكيمياء الحيوية  (4)ػػػ عدد 7
. معيد بقسـ الباثولوجيا  (4)ػػػ عدد 8
. معيد بقسـ التشريح وعمـ األجنة  (4)ػػػ عدد 9
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  458/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ الباثولوجيا نورىان حسام الدين محمد شرف / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .اإلكمينيكية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

 
  459/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ طب األطفاؿ أية أحمد عبد العظيم عالم / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

  460/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ الطفيميات رشا أحمد كامل بيومي المييي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

  461/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ الكيمياء الحيوية حسناء محمد شبل عطا / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

  462/7/3/2022الموضوع رقم 
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المعيد بقسـ األشعة إبراىيم أيمن أحمد أبو سعده / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

  463/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ التخدير الشفاء عمى عبد المحفوظ زىرة / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

  464/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيد بقسـ جراحة أحمد عبد البديع عبد الرحمن عمارة / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .القمب والصدر بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

 
 

  465/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ األمراض مروة أحمد السيد عبد المجيد / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .المتوطنة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

  466/7/3/2022الموضوع رقم 

المعيد بقسـ الفارماكولوجي بالكمية عمر عمى أبو شادي / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية

 القــــرار
ويرفع لمجامعة  .. الموافقة 

  467/7/3/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا أسماء محمد الشيمي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .اإلكمينيكية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  468/7/3/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا ياسمين أحمد صادق / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .اإلكمينيكية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  469/7/3/2022الموضوع رقم 
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المدرس المساعد بقسـ أمراض النساء أسماء محمد خضر / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والتوليد بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  470/7/3/2022الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الصحة أميرة محمد عمى السيد / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .العامة وطب المجتمع بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
 

  471/7/3/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األشعة ىيام عبد المنصف عبد المطيف / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .التشخيصية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  472/7/3/2022الموضوع رقم 

المدرس بقسـ اليستولوجيا بالكمية منى عبد المولي حسن سميمان / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  473/7/3/2022الموضوع رقم 

كؿ مف  الموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
األستاذ المساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد رجب محمد داود نصر الدين   / ػػػ د1
األستاذ المساعد بقسـ أمراض النساء والتوليد محمد عبد اهلل عبد السالم رزق   / ػػػ د2

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

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 
  474/7/3/2022الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ محرم عبد السميع محمد عبد الشييد  / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار  (تخصص دقيؽ جراحة الجياز اليضمي )الجراحة العامة بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ 

 .المجنة العممية الدائمة
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 
  475/7/3/2022الموضوع رقم 
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األستاذ المساعد بقسـ أشرف عبد الرؤوف عبد الحميد داود / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الكيمياء الحيوية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  476/7/3/2022الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ األمراض العصبية إبراىيم السيد األحمر  / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة (عصبية)والنفسية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ 

 
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 
  477/7/3/2022الموضوع رقم 

إحاطة المجمس عمما بالتقرير الوارد من المجنة العممية الدائمة لوظائف األساتذة  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. ىادي صالح أبو عاشور األستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة بالكمية لعدم ترقيتو / الخاص د
 القــــرار

. أحيط المجمس عما 
  478/7/3/2022الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ محرم عبد السميع محمد عبد الشييد/ النظر في تجديد إعارة د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
الجراحة العامة بالكمية لمدة عاـ رابع بدوف مرتب لمعمؿ بدولة األمارات مع تغير مكاف العمؿ مف مستشفي الخميج التشخيصي 

 . 25/3/2022 انترناشيوناؿ اعتبارا مف 7x24إلى مستشفي ميديور 
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  479/7/3/2022الموضوع رقم 

ي المدرس بقسـ األمراض الصدرية أحمد عبد الرحمن األسدود/ النظر في تجديد إعارة د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 17/12/2021بالكمية لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بمستشفى إبراىيـ بف حمد عبيد اهلل بدولة األمارات اعتبارا مف 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  480/7/3/2022الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ جراحة التجميؿ أحمد ثروت نصار/ النظر في تجديد إعارة د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 19/3/2022والحروؽ بالكمية لمدة عاـ ثاني بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  481/7/3/2022الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ أحمد عبد العزيز تعمب/ النظر في تجديد إعارة د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/3/2022بالكمية لمدة عاـ رابع بدوف مرتب لمعمؿ بمركز النييؿ بدولة اعتبارا مف 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  482/7/3/2022الموضوع رقم 
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 األستاذ بقسـ طب األطفاؿ حاتم حامد أبو العزم الشوربجي/ د.النظر في تجديد إعارة أ ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ عميدا لكمية الطب البشري بجامعة األميرة نور بنت عبد الرحمف  (ميمة قومية)بالكمية 

 . 10/5/2022بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 
: موضوعات العالقات الثقافية : سادسا 

  483/7/3/2022الموضوع رقم 

إبراىيم موافي جمعو / الموافقة عمى المد بالداخل لمدة عام لمطبيب ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 2017/2018المدرس المساعد بقسـ جراحة المسالؾ البولية بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ مف السنة األولي عطوية 

 بأمريكا الستكماؿ جمع المادة العممية Case Western Reserve بجامعة 2017/2022مف الخطة الخمسية الثامنة 
 . 31/1/2022لرسالة الدكتوراه حيث أنو قد عاد إلي أرض الوطف بتاريخ 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  484/7/3/2022الموضوع رقم 

: الموافقة عمى سفر كل من  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية إلى أسبانيا لحضور مؤتمر الجديد في إسماعيل توفيق عبد العزيز / ــ د1

.  عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد دعوة لحضور المؤتمر 2022 مارس 20 حتى 18جراحات أوراـ العظاـ في الفترة مف 
 بأمريكا MISSOURIالمدرس بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية إلى جامعة ماجد عبد الفتاح عمى الجزار / ــ د2

لتنفيذ الميمة العممية قصيرة األجؿ المرشح عمييا مف قبؿ اإلدارة العامة لمبعثات وذلؾ لمدة ستة أشير عمى نفقة اإلدارة العامة 
.  أو مف تاريخ السفر 1/3/2022لمبعثات إعتبارا مف 

األستاذ بقسـ األمراض الصدرية بالكمية إلى ساف فرانسيسكو بالواليات محمود موسي محمود الحبشي / د.ــ أ3
 عمى نفقتو 2022 مايو 18 حتى 14المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر الجمعية األمريكية ألمراض الصدر في الفترة مف 

. الخاصة حيث يوجد دعوة لحضور المؤتمر 
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  485/7/3/2022الموضوع رقم 

دراسة مبادرات لمشروعات تعاون ثنائية أو ثالثية بين مصر  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. والدول اإلفريقية وكيفية االستفادة منيا 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  486/7/3/2022الموضوع رقم 

آيات / الخاص بالطبيبةإحاطة المجمس عمما بالتقرير اإلكاديمي  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا بالكمية وعضو البعثة الخارجية مف بعثات العاـ الثاني جمال إسماعيل الشين 

 بالنظاـ التنافسي لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه مف جامعة 2017/2022 مف الخطة  الخمسية الثامنة 2018/2019
. نوتنجياـ بالمممكة المتحدة وكذلؾ اإلحاطة برأي قسـ الباثولوجيا الموقر في التقرير 
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 القــــرار
 .أحيط المجمس عمما 

 :موضوعات البحوث العلمية : سابعا
  487/7/3/2022الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (46)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير (4)
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  488/7/3/2022الموضوع 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
 1مدرس األمراض الصدرية والتدرف أحمد عبد الرحمف األسدودي / د 1
 2مدرس طب األطفاؿ أسماء عبد السميع محمود سميماف / د 2
 2أستاذ مساعد طب األطفاؿ نجواف يسري كامؿ صالح / د 3
 1أستاذ مساعد طب األطفاؿ دينا عبد الرازؽ ميداف / د 4
 1مدرس طب األسرة أية مصطفي بركات / د 5
 1مدرس الباثولوجيا منى عبد الحميد قورة / د 6
 1مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية نوراف طمعت أبو الخير / د 7
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  489/7/3/2022الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
: التالي

عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م 
 1أستاذ مساعد طب األطفاؿ دينا عبد الرازؽ ميداف / د 1

القــــرار 

ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  490/7/3/2022الموضوع رقم 

 ىدي إبراىيم عبد الحفيظ بريك/ ػ بشأف الموافقة عمي إضافة اسـ الباحثة وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. المدرس بقسـ الفارماكولوجيا بالكمية إلي أسماء السادة المشاركيف لمبحث 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  491/7/3/2022الموضوع رقم 
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 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 

 6/2/2022 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية منو اهلل وجدي فرج مصيمحي/ ط 1
 6/2/2022 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدمويةمحمد محمود جابر / ط 2
 30/1/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ياسميف جماؿ سالـ سعد / ط 3
 30/1/2022 ماجستيراألمراض العصبية والطب النفسي مي عاشور عمى شمبي /ط 4
 27/2/2022ماجستير طب األطفاؿ محمد عبده السعيد / ط 5
 6/3/2022ماجستير جراحة القمب والصدر محمد مصيمحي عبد الصبور / ط 6
 30/1/2022 ماجستيرأمراض الباطنة العامة نورىاف رأفت منصور / ط 7
 27/2/2022ماجستير الجراحة العامة محمد خيري محمد جاب اهلل / ط 8
 6/3/2022ماجستير أمراض الباطنة العامة منار موسي راشد  / ط 9
 26/2/2022 دكتوراهالتخديروالعناية المركزة وعالج األلـ كريـ محمد محمد عمى مخيمر / ط 10
 26/2/2022دكتوراه التخديروالعناية المركزة وعالج األلـ إيماف عبد اهلل عبد الستار أبوحجازي / ط 11
 21/2/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أمنية عاطؼ مرسي بركات / ط 12
 21/2/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سارة سعد حامد عبد اهلل / ط 13
 21/2/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية عال عبد الرحيـ أحمد الشاعر / ط 14
 27/2/2022ماجستير طب وجراحة العيف ىبو اهلل رمضاف عبد العاطي / ط 15
 27/2/2022 ماجستيرجراحة العظاـ أحمد مجدي عبد الحميـ عبد المجيد / ط 16
 27/2/2022 ماجستيرجراحة العظاـ أحمد رجب أبو زيد رجب / ط 17
 27/2/2022دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية عمياء أبو المجد مصيمحي عيد / ط 18
 21/2/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إيماف محمود مصطفي فمبمة / ط 19
 30/1/2022دكتوراه الجراحة العامة ىشاـ يونس حامد زايد / ط 20
 26/2/2022ماجستير األشعة التشخيصية أسماء جماؿ جابر برسيـ / ط 21
 6/2/2022 ماجستيرأمراض القمب واألوعية الدموية حاـز أحمد محمد أبو طالب / ط 22
 22/2/2022 ماجستيرأمراض القمب واألوعية الدموية أسماء عمى السيد أبو الحسف / ط 23
 27/2/2022ماجستير الجراحة العامة أحمد إبراىيـ مصمحي حسيف / ط 24
 21/2/2022ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية مروة صبحي عبد الحميد الخيسي / ط 25
 27/2/2022دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع أسماء فتحي السيد زغموؿ / ط 26
 2/2/2022دكتوراه التخديروالعناية المركزة وعالج االلـ منى السعيد مسعود عبد اهلل / ط 27
 27/2/2022 ماجستيرالتخديروالعناية المركزة وعالج االلـ ىدير عبدالفتاح الدسوقي عبدالمعطي /ط 28
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 22/2/2022ماجستير التخديروالعناية المركزة وعالج االلـ مروة عصاـ الديف إسماعيؿ /ط 29
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 
: موضوعات الدراسات العليا : ثامنا 

  492/7/3/2022الموضوع رقم 

عف دخوؿ امتحانات جزء ثاني لدرجة  قبول االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مصطفي إبراىيـ أحمد الجغب /  لمطبيب2022الدكتوراه طب المناطؽ الحارة وصحتيا دور أبريؿ 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  493/7/3/2022الموضوع رقم 

مصعب الفاتح بدوي بابكر السوداني / تسجيل الوافد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . 2021/2022 لمعام الجامعي 2021الجنسية لمقيد بدرجة الماجستير الصحة العامة وطب المجتمع بدورة أكتوبر 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  494/7/3/2022الموضوع رقم 

: انتداب كل من  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
أستاذ مساعد الوراثة الجزئية بكمية العمـو جامعة المنوفية  خالد محمد عبد اهلل جبو / ــ د1 
أستاذ مساعد الوراثة الجزئية بكمية العمـو جامعة المنوفية  أسماء جالل خالف /ــ د2 

 العميا بقسـ التشريح لمعاـ الجامعي تلطالب الدارسا (الوراثة الخموية ػػ أساسيات البيولوجيا الجزيئية)لتدريس مادة 
2021/2022 . 

 القــــرار
. يؤجؿ لمزيد مف الدراسة 

  495/7/3/2022الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (84) 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 

عبد الرحمف عمر عبد الرحمف عافية  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط1
سارة سعيد عبد الحميد حماد   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط2
أحمد فوزي دويدار     ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط3
عمى عبد العاؿ محمود سماحو   ماجستير الجراحة العامة   /ػ ط4
دعاء يحيي عبد اهلل شرؼ الديف   ماجستير التخدير والعناية المركزة  /ػ ط5
أحمد سامي عطية عميمي    ماجستير التخدير والعناية المركزة  /ػ ط6
عزيز سامي عزيز صادؽ مينا   ماجستير التخدير والعناية المركزة  /ػ ط7
مينا موريس شوقي صادؽ    ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط8
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أشرؼ صابر محمد أحمد الدش   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط9
محمود عمى وفيؽ محمد الخولي   ماجستير طب وجراحة العبف  /ػ ط10
الزىراء السيد سعد حسانيف   ماجستير طب وجراحة العبف  /ػ ط11
آالء محمد الميدي زايد    ماجستير طب وجراحة العبف  /ػ ط12
نورىاف أنور حسف    ماجستير الباثولوجيا  /ػ ط13
أميرة حسف أحمد الدمرداش   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط14
ىدير يحي خميؿ عالمة    ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط15
أحمد عبد المنعـ سميماف    ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط16
إيماف أحمد عبد الحميد منصور   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط17
محمد رضا عبد السالـ إبراىيـ   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط18
إيماف جماؿ محمد صالح   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط19
بيشوي صدقي تامر عبد النور   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط20
ىدير عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط21
ريياـ سيد أحمد محمد الجندي   ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط22
أحمد سامح محمد إبراىيـ    ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط23
أية محمد محمد مرزوؽ    ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط24
ىيميف نبيؿ إبراىيـ     ماجستير الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط25
أسماء أحمد حسيف محمد    ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط26
محمد أمجد محمد سمير واصؿ   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط27
نجوي شعباف غانـ السيد أحمد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط28
كريـ مجدي محمد سعيد    ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط29
أية محمد عبد العزيز عفيفي   ماجستير الفسيولوجيا  /ػ ط30
مس عاشور عمى شمبي    ماجستير األمراض العصبية وطب النفسي  /ػ ط31
وليد جماؿ عبد الرحيـ العزبو   دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط32
 (عاميف)أحمد سعيد أبو اليزيد مصطفي   دبمـو طب األطفاؿ   /ػ ط33
محمد صابر محمد مميجي   دبمـو جراحة المسالؾ البولية  /ػ ط34
مي عمى محمد عبد الوىاب   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط35
 (عاميف)أحمد جماؿ محمد عويس شريؼ   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط36
مروة حسني الزغبي العميمي   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط37
عبير عبد الخالؽ جابر البسوسي   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط38
سمر رمضاف السيد فرماوي   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط39
أكـر بيومي عبد اهلل    دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط40
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مصطفي عبد الحميد سالـ الشيخ   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط41
عمياء أحمد سعد الموجي    دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط42
سارة عادؿ إسماعيؿ إسماعيؿ   دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط43
إيماف سعد السيد أحمد أبو النصر   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط44
أسماء أحمد إبراىيـ أحمد عبد اهلل   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط45
أسماء السيد سميماف يوسؼ   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط46
آيات حسف عبد الرحمف السيد يوسؼ  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط47
أسماء فرج فرج العراقي    دبمـو طب األسرة  /ػ ط48
أحمد محمد نور محمد نور   دبمـو طب الصناعات والصحة المينية  /ػ ط49
الياـ الشربيني محمد بدراف   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط50
نياؿ سمير عبد الحميد نصر   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط51
جيياف محمد عباس مطر   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط52
رشا عبد القادر عبد العزيز   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط53
سمر السيد محمد السروي   دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط54
رحاب محمود محمد فتحي محمود  دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط55
منى محمد عبد المنعـ قاسـ   دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط56
مينا روماني كامؿ رزؽ اهلل   دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط57
 (عاميف)مينا رزؽ نجيب مجمي    دبمـو جراحة العظاـ   /ػ ط58
محمد حسني عبد العزيز عمى   دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط59
محمد طو سيد محمد    دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط60
عمر أحمد عبد السميع محمد   دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط61
محمد حسيف خميفة محمد    دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط62
محمد محمود السيد أحمد    دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط63
بيتر مدحت كماؿ رزؽ    دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط64
رحاب محمد الششتاوي بمح   دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط65
محمد مرسي محمد عزب    دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط66
إبراىيـ السيد جابر أحمد     دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط67
رنا أحمد محمد عبد الرحمف   دبمـو جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط68
ميا صبري عبد المجيد شعير   دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط69
إسالـ حافظ عبد المعطي فارس   دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط70
أحمد شعباف محمد عمى    دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط71
محمد السعيد إبراىيـ باز    دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط72
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ىالة السيد أحمد السيد الفقي   دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط73
رانده رضا عبد المجيد محمد عوض  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط74
ىاشـ حسف عبد الرحمف محمد   ماجستير جراحة المسالؾ البولية  /ػ ط75
إيماف كحيؿ محمد القط    ماجستير اإلمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط76
أحمد عبد الستار عطية محمود موسي  ماجستير التخدير والعناية المركزة  /ػ ط77
ىشاـ محمد محمد العربي    ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط78
محمد السعيد عطية محمد   دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط79
أية عصاـ عاصـ محمد الخفو   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط80
مصطفي محمد السيد إبراىيـ عوض اهلل  دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط81
عبير محمد فتوج عبد الغني شمبي  دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط82
محمد عمى عبد الرحيـ شمندي   دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط83
ىبو فتحي عبد الواحد محمود   دبمـو األمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط84

  496/7/3/2022الموضوع رقم 

أحمد محمد عبد الفتاح النجار / الطبيب قيدالإلغاء  ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .لدرجة الدكتوراه الجراحة العامة لتجاوز المدة القانونية لمقيد ولم يتقدم لدخول امتحانات 

: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

  497/7/3/2022الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (53) 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 خاصة1/4/2021لمدة عاـ مف جراحة العظاـ         ماجستير أنس حسف سالمة/ ػػ ط1
      لرعاية الطفؿ 1/4/2022التخدير والعناية المركزة  لمدة عاميف مف    ماجستير ىند محمود أنور محمد نصار/ ػػ ط2
       بأثر رجعي1/4/2021لمدة عاـ مف   أمراض القمب واألوعية الدموية   دكتوراه أحمد محمد صبري عزازي/ ػػ ط3
       بأثر رجعي1/4/2021لمدة عاميف مف   جراحة التجميؿ الحروؽ   دكتوراه صافي ممدوح عبد الوىاب / ػػ ط4
    بأثر رجعي1/10/2020مراض القمب واألوعية الدموية لمدة عاـ مف  ماجستير األأمينة عاطؼ مرسي بركات/ ػػ ط5
            بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مف        ماجستير الجراحة العامةأحمد إبراىيـ مصمحي حسيف/ ػػ ط6
           بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاـ مف      ماجستير وطب وجراحة العيفسارة عبد المطيؼ محمد بديوي/ ػػ ط7
         بأثر رجعي1/4/2018لمدة عاميف مف      ماجستير طب األطفاؿ نعمة سعيد محمد أحمد الفيومي/ ػػ ط8
       بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاميف مف      ماجستير وطب وجراحة العيف إيماف محمد محمد إبراىيـ / ػػ ط9

       بأثر رجعي1/10/2013لمدة عاميف مف      ماجستير الجراحة العامة إيماف حسف أحمد الشافعي/ ػػ ط10
    بأثر رجعي1/4/2018لمدة ثالثة أعواـ مف   أمراض القمب واألوعية الدموية   ماجستير حاـز أحمد محمد/ ػػ ط11
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  الستكماؿ الجزء الثاني1/4/2013لمدة أربعة أعواـ مف  أمراض القمب واألوعية الدموية محمد عبد اهلل مصطفي   ماجستير/ ػػ ط12
  لظروؼ خاصة1/10/2015لمدة عاميف مف   مراض العصبية والطب النفسي  ماجستير األمي عاشور عمى شمبي/ ػػ ط13
    1/10/2014 لمدة عاـ مف   ماجستير التخدير والعناية المركزةمحمود طاىر عبد القوي الحمواني/ ػػ ط14

     بأثر رجعي1/10/2019ومف 
     بأثر رجعي1/10/2020 لمدة عاـ مف  ماجستير طب وجراحة العيف عبير عزت شمس / ػػ ط15
       لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مف   ماجستير طب الحاالت الحرجة    محمد عوني عبد الحميد/ ػػ ط16
       بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاـ مف       ماجستير جراحة العظاـ أحمد مجدي عبد الحميـ/ ػػ ط17
       بأثر رجعي1/10/2017لمدة عاـ مف        دبمـو األنؼ واألذف والحنجرةمروة صالح مصطفي/ ػػ ط18
  بأثر رجعي1/10/2016لمدة ثالثة أعواـ مف   أمراض القمب واألوعية الدموية   دبمـو وليد فاروؽ جندي منصور/ ػػ ط19
   بأثر رجعي 1/4/2014لمدة ثالثة أعواـ مف   أمراض القمب واألوعية الدموية   دبمـو باسـ ممموؾ عزيز مميكو/ ػػ ط20
         بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاـ مف   أمراض القمب واألوعية الدموية   دبمـو حمدي محمد حسف سالـ/ ػػ ط21
       بأثر رجعي1/10/2017لمدة عاميف مف   أمراض القمب واألوعية الدموية   دبمـو مراد محمد السيد عميوة / ػػ ط22
    بأثر رجعي1/10/2016لمدة ثالثة أعواـ مف    الباثولوجيا اإلكمينيكية   دبمـو أسماء محمد العدروسي/ ػػ ط23
         بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاميف مف الباثولوجيا اإلكمينيكية    دبمـو ريياـ محمد شبؿ حبطرش/ ػػ ط24
          بأثر رجعي1/10/2018الباثولوجيا اإلكمينيكية لمدة عاميف مف  دبمـو شيماء منصور فيمي عبد العاؿ/ ػػ ط25
           بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاميف مف الباثولوجيا اإلكمينيكية   دبمـو وساـ محمد محمد رضواف الجندي/ ػػ ط26
      لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مف    طب األطفاؿ   ماجستير مروة أيمف محمد الشبشيري / ػػ ط28
 إلستكماؿ امتحانات الجزء الثاني 1/10/2019لمدة عاـ مف  طب األطفاؿ   دبمـو خالد عالء الديف عاشور النحاس/ ػػ ط29

        بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاـ مف  طب األطفاؿ     دبمـو شيماء سامي عبد الفتاح عطية/ ػػ ط30

        بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مف  طب األطفاؿ   دبمـو رامي محمد عطية االشموني  / ػػ ط31

      لظروؼ خاصة1/10/2021لمدة عاـ مف  األمراض الجمدية والتناسمية دبمـو مروة محمد أحمد ىاويس  / ػػ ط32

            بأثر رجعي1/4/2016لمدة عاـ مف  األمراض الجمدية والتناسمية دبمـو نادية فاروؽ عبد الحميد إسماعيؿ/ ػػ ط33

        لظروؼ خاصة1/4/2022لمدة عاـ مف  األمراض الجمدية والتناسمية دبمـو محمود سعيد عبد الغفور  / ػػ ط34

            بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاـ مف  األمراض الجمدية والتناسمية دبمـو نيمة السيد عمر خطاب  / ػػ ط35

            بأثر رجعي1/4/2018لمدة عاـ مف  األمراض الجمدية والتناسمية دبمـو سماء صالح حامد العوادلي / ػػ ط36

      بأثر رجعي1/4/2018 لمدة عاـ مف  دبمـو طب وجراحة العيف عمياء أحمد سعد الموجي  / ػػ ط37
   بأثر رجعي1/4/2016 لمدة عاميف مف  ماجستير الجراحة العامة محمد عبد الباسط محمد  / ػػ ط38
  بأثر رجعي1/10/2019 لمدة عاميف مف  دبمـو جراحة العظاـ  محمد عبد المنعـ فيمي سعد / ػػ ط39
    بأثر رجعي1/10/2018 لمدة عاـ مف  دبمـو التوليد وأمراض النساء إبتساـ محمود مصطفي سالـ / ػػ ط40
   بأثر رجعي1/10/2015 لمدة عاـ مف  دبمـو األشعة التشخيصية أسماء محمود محروس اليمب / ػػ ط41
    بأثر رجعي1/10/2018 لمدة عاـ مف  دبمـو طب المناطؽ الحارة وصحتياأيمف أحمد عمى الفيشاوي / ػػ ط42
    بأثر رجعي1/4/2017 لمدة عاـ مف  دبمـو طب وجراحة العيف عبير محمد فتوح عبد الغني / ػػ ط43
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  لظروؼ خاصة1/4/2022 لمدة عاـ مف  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية أسماء عثماف إبراىيـ  / ػػ ط44
    بأثر رجعي1/4/2019 لمدة عاـ مف  ماجستير األمراض الصدرية والتدرفمرفت صميب حكيـ روماف / ػػ ط45
    بأثر رجعي1/10/2017 لمدة عاـ مف  دبمـو األمراض الصدرية والتدرفىبو فتحي عبد الواحد محمود / ػ ط46
    بأثر رجعي1/10/2017 لمدة عاـ مف  دبمـو األمراض الصدرية والتدرفرانيا سعيد مصطفي الجماؿ / ػػ ط47
        بأثر رجعي1/10/59 لمدة عاـ مف  ماجستير األمراض الصدرية والتدرفأحمد نشأت محمد عبد الخالؽ / ػػ ط48
    بأثر رجعي1/10/2015 لمدة عاـ مف  ماجستير جراحة العظاـ أحمد يسري العشري رمضاف / ػػ ط49
     بأثر رجعي1/10/2016    لمدة ثالثة أعواـ مف    ماجستير التخدير والعناية المركزةمحمود محمد نجيب محمد/ ػػ ط50
   1/4/2013لمدة ثالثة أعواـ مف      ماجستير جراحة المسالؾ البوليةىاشـ حسف عبد الرحمف محمد/ ػػ ط51

     بأثر رجعي1/4/2017ومف 
   بأثر رجعي 1/10/2018 لمدة عاـ مف  دبمـو طب األطفاؿ  محمد السعيد عطية محمد / ػػ ط52
      بأثر رجعي 1/10/2018مينا ميخائيؿ رزؽ حكيـ  دبمـو جراحة العظاـ   لمدة عاـ  /ػ ط53

  498/7/3/2022الموضوع رقم 

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

القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  ليـ عمى النحو التالي تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 أحمد السيد رمضان السيد   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط1
 مدرس بقسـ الجراحة العامة بالكمية   أحمد محمد الزلباني  / بإضافة د
 نصرة دخيل عبد الرحمن رسالن   ماجستير الفسيولوجيا/ ـ ط2
أستاذ مساعد بقسـ الفسيولوجيا بالكمية   أمنية أمين عبد المعبود محمد / بإضافة د
 مي عاشور عمى شمبي    ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/ ـ ط3
 (لمسفر لمخارج)أستاذ مساعد بقسـ األمراض العصبية والنفسية بالكمية  محمد أحمد أبو زيد أبو زيد  / برفع اسم د
 عماد محمد محمود بركات   دكتوراه الطب الطبيعي والتأىيل/ ـ ط4
 (لسفرىا لمخارج)أستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية   داليا حسني أبو العال   / برفع اسم د

ضافة مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية   نوران طمعت أبو الخير   / د وا 
 زينب سعيد مصطفي عابدين   دكتوراه طب األطفال/ ـ ط5
مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية   نوران طمعت أبو الخير   / د بإضافة

  499/7/3/2022الموضوع رقم 

رسالة ( 3) 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
 محمد رضا عبد السالم إبراىيم   طب األطفال/ ـ ط1
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  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد    / ػ  د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف    / ػ  د
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستيحيي محمد وىبو     / ػ  د
 مروي شعبان إسماعيل أبو سيف   طب األطفال/ ـ ط2

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد    / ػ  د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف    / ػ  د
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستيحيي محمد وىبو     / ػ  د
 ىدير يحيي عالمة    طب األطفال/ ـ ط3

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ بقسـأستفادي محمد الجندي    / د.ػ  أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ  أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـطب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف    / ػ    د
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفاؿ بكميػػػػػػػػة الطب  اذ بقسـأستحامد محمد الشرقاوي    / د.ػ  أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  500/7/3/2022الموضوع رقم 

رسالة ( 35) 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
 والء متولي عبد المجيد الغرياني   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط1

   :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
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد إبراىيـ الشايب   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـ أمراضأستعاطؼ محمد طو سعد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 منار موسي راشد     ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط2

   :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
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـ أمراضأستتامر عبد الحميد البديوي   / د.ػ أ
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 نورىان رأفت منصور    ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط3
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد شعباف    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الرؤؼ قرني   / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـ أمراضأستمحمود حداد حميده   / د.ػ أ
 أسماء جمال جابر برسيم    ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط4

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستطارؽ فوزي عبد الال   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترباب إبراىيـ ياسيف   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترشا محمود عبد العزيز داوود  / د.ػ أ
 ىدير عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي  ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط5

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة حافظ محمد    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستشيماء عبد الحميد حسنيف   / د.ػ أ
  الزقازيؽةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستسمر شحاتو    / د.ػ أ
 عال عبد الرحيم أحمد الشاعر   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط6

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستنيي نبيؿ دغيـ    / د.ػ أ
 مروه عصام الدين إسماعيل   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط7

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد الفتاح سميط   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ
 مروة صبحي عبد الحميد الخيسي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط8

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستداليا مفرح السقا    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  الزقازيػػػؽةعجاـاألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد حامد خاطر    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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 أسماء عمى السيد أبو الحسن   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط9
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـاألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الموجود عامر   / د.ػ أ

 سارة سعد حامد عبد اهلل    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط10
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستنيي نبيؿ دغيـ    / د.ػ أ

 إيمان محمود مصطفي فميمة   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط11
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 أمينة عاطف مرسي بركات   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط12
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض الجمديػػػػػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألمراض الجمديػػػة والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ

 أحمد مجدي عبد الحميم عبد المجيد  ماجستير جراحة العظام/ ـ ط13
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستطاىر عبد الستار عيد   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستسامي عبد اليادي صقر   / د.ػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد جماؿ مرسي    / د.ػ أ

 أحمد رجب أبو زيد رجب   ماجستير جراحة العظام/ ـ ط14
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستالسيد مرسي زكي    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود محمد ىدىدو   / د.ػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف سميماف إسماعيؿ   / د.ػ أ

 عالء محمد بدوي الحايس   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط15
   :المجنة 
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  المنوفيةةعجاـجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  اذ بقسـأستعصاـ الديف جابر صالح   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستطارؽ محيي السيد راجح   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  اذ بقسـأستىيثـ البمتاجي عبد القادر   / د.ػ أ
  الزقازيؽةعجاـجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود مصطفي محمد طو   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد إبراىيم مصمحي حسين   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط16

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستداليا مفرح السقا    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد صبري عمار   / د.ػ أ
 المنوفية ةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود عبد المطيؼ بيراـ   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػاةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستإيياب فؤاد زايد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد) 
 محمد خيري محمد جاب اهلل   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط17

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد ليثي أحمد بدر   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدر بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترفيؽ فكري سميماف    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستإسالـ محب إبراىيـ   / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـجراحة القمب والصدر بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد أبو الدىب محمود   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد) 
 ىشام يونس حامد زايد    دكتوراه الجراحة العامة/ ـ ط18

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد فرج أحمد القاصد   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستحساـ عبد القادر الفؿ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
 الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أستسميماف محمد سميماف   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد) 
 ىبو رفعت محمد الشراكي   دكتوراه التخدير والعناية المركزة/ ـ ط19

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستخالد موسي أبو العنييف   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عمى الضبع    / د.ػ أ

 إيمان عبد اهلل عبد الستار   دكتوراه طب الحاالت الحرجة/ ـ ط20
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   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستحاتـ أميف عطا اهلل   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
 اإلسكندرية ةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ عرفات عبد الحميـ   / د.ػ أ

 منى السعيد مسعود عبد اهلل عيسي  دكتوراه التخدير والعناية المركزة/ ـ ط21
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستحاتـ أميف عطا اهلل   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ
 اإلسكندرية ةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأشرؼ عرفات عبد الحميـ   / د.ػ أ

 محمود طاىر عبد القوي الحمواني  ماجستير التخدير والعناية المركزة/ ـ ط22
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد الرحمف أحمد أحمد   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستياسر إبراىيـ فتحي    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػاةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عمى الضبع    / د.ػ أ

 محمد عبده السعيد    ماجستير طب األطفال/ ـ ط23
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستميا عاطؼ توفيؽ    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي  اذ بقسـأستنرميف محمد العدوي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسامة محمد محمد شريف   ماجستير طب األطفال/ ـ ط24

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستأسامة أبو الفتوح الفقي   / د.ػ أ

 ىبو اهلل رمضان عبد العاطي رزق  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط25
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمعتز فايز الصاوي    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعادؿ جالؿ زكي     / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد ناجي المحمدي   / د.ػ أ

 سمر مصطفي عبد الواحد أبو المجد  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط26
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   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمروة عمى زكي    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد أحمد إبراىيـ   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطػػػػػػػػػػػػػػػب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكمية الطب  اذ بقسـأستأيسر عبد الحميد فايد   / د.ػ أ

 محمد مصيمحي عبد الصبور   دكتوراه جراحة القمب والصدر/ ـ ط27
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد لبيب أحمد دخاف   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترفيؽ فكري سميماف    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستإسالـ محب إبراىيـ   / د.ػ أ
  عيف شمسةعجاـجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ بقسـأستجماؿ سامي سيد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عمياء أبو المجد مصيمحي عبد ربو  دكتوراه الباثولوجيا/ ـ ط28

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستمنى عبد الحميـ قنديؿ   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستداليا رفعت الشراكي   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستأسماء عبده جابر    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد المطيؼ محمد البمشي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسماء فتحي السيد زغمول   دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع/ ـ ط29

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالصحة العامة وطب المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الطب  اذ بقسـأستجعفر محمد عبد الرسوؿ   / د.ػ أ
  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
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـ بكمية الطب اذ طب الصناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتأستمحمود عمى إبراىيـ صالح   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 نسمة محمود عبد الكريم عفيفي   دكتوراه التشريح وعمم األجنة/ ـ ط30

   :المجنة 
  المنوفيةةعجاـالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي محمود الحبيبي   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعبير السيد المييي    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستىناء زكريا نوح    / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـالتشريح واألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الحي عطيفي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد) 
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 ىاشم حسن عبد الرحمن محمد   ماجستير جراحة المسالك البولية/ ـ ط31
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد رشدي عمر بدر الديف  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستفاطمة أحمد الصرفي   / د.ػ أ
 جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمعيد تيودور باليارس اذ أستممدوح محمد أميف رشدي   / د.ػ أ

 حازم أحمد محمد    ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط32
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالقمب واألوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستغادة محمود سمطاف   / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأحمد مختار القرش    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستتيمور مصطفي عبد اهلل   / د.ػ أ

 سارة محمد شبل    ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا/ ـ ط33
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـاألمراض المتوطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستأيمف محمد المحمح    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عالء الديف نوح   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستجيياف أحمد شوقي عبد اهلل   / د.ػ أ

 مي عاشور عمى شمبي    ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/ ـ ط34
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  اذ بقسـأستلمياء جماؿ الديف الحمراوي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  اذ بقسـأستعفاؼ زيف العابديف رجب   / د.ػ أ
 األزىر بنات ةعجاـالطب النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستتغريد محمد الشافعي   / د.ػ أ

 أماني محمد عبد المقصود   دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط35
   :المجنة 

  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستروحية حسف العدؿ    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستريـ محسف الخولي    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأميرة عبد القادر اليندي   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسيير عبد الرحمف عبد السميع  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  501/7/3/2022الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (52) 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 
  الزىراء السيد سعد حسانين   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 1
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  :  الرسالةموضوع
 . التصوير الضوئي المقطعي في مرضى قصر النظر الطفولي

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأسامة عبد اهلل المرسي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد ابراىيـ بسيوني   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بمنار فوزي داود    / ػ   د

  أسماء عبد السيد إبراىيم ناصف   دكتوراه طب وجراحة العين /طـــ 2
  :  الرسالةموضوع

التغيرات بالقرص البصري ما بعد الجراحة المرشحة لمرضى المياة الزرقاء ذات الزاوية المفتوحة باستخداـ التصوير المقطعي 
  .البصري

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـاذ بأستمصطفى كماؿ نصار   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بأسماء محمد إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بإسراء سامي الغباشي   / ػ   د

  سارة عبد المطيف محمد بديوي   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 3
  :  الرسالةموضوع

 .درجة قصر النظر وخطر الجموكوما
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـاذ بأستفريد محمد وجدي   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بأسماء محمد إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد إسماعيؿ محمد رمضاف  / ػ   د

  أسماء إبراىيم عبد العال إبراىيم   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 4
  :  الرسالةموضوع

 .نتائج العالج في الحوؿ األنسي اإلنكساري التكيفي
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بأسامة عبد اهلل المرسي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد إسماعيؿ رمضاف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بمنار فوزي داود    / ػ   د

  فينان طمعت عبد العزيز شعبن   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 5
  :  الرسالةموضوع

 .تأثير تغطية العيف التبادلية عمى التحكـ في الحوؿ الوحشي المتقطع عند األطفاؿ
 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بأسامة عبد اهلل المرسي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد إسماعيؿ رمضاف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بمنار فوزي داود    / ػ   د

  سمسبيل عادل عبد الحميد   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 6
  :  الرسالةموضوع

 .عالقة شدة اعتالؿ الشبكية السكري مع تغيرات بطانة القرنية وسمكيا لدى مرضى السكري
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بعادؿ جالؿ زكي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد إسماعيؿ ض   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجطب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـمدرس بمنار فوزي داود    / ػ   د

  فاطمة محمد أحمد غنيم    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 7
  :  الرسالةموضوع

 .التعبير الجيني لمقناة المحتممة لممستقبالت العابرة في الصدفية المويحية
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـأستاذ بمصطفى أحمد ىماـ   / د.ػ   أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـأستاذ مساعد بوفاء أحمد شحاتة    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالكيمياء الحيوية بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد برانيا محمد عزمي    / ػ   د

  بنان محمد جمال عبد العاطي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 8
  :  الرسالةموضوع

 .دراسة مستوى والتعدد الجيني لألديبونكتيف في داء الثعمبة
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـأستاذ بعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيوية بكمية الطب  قسـأستاذ بإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ   أ

  ماجد كمال بدروس    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 9
  :  الرسالةموضوع

 .تأثير التدخيف الشره لمسجائر عمى خصوبة الرجؿ
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـأستاذ بعبد اهلل محمد عطية   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيوية بكمية الطب  قسـأستاذ بإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ   أ

  والء سمطان فوزي سمطان   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 10
  :  الرسالةموضوع

 .تأثير التدخيف الشره لمسجائر عمى خصوبة الرجؿ
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـأستاذ بمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجاألمراض النفسية والعصبية بكمية الطب  قسـمدرس بىند محمد عمارة    / ػ     د

  رقية عبد الرحمن سميمان   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 11
  :  الرسالةموضوع

 .دراسة العالقة بيف مرض االكزيما التأتبية ومتالزمة القولوف العصبي
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـأستاذ بىشاـ نبيؿ خالد    / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بعزت محمد عبد اهلل   / ػ     د

  مصطفى محمد عادل عفارة   دكتوراه جراحة العظام /طـــ 12
  :  الرسالةموضوع

 .                             دراسة مقارنة بيف المراجعة عمى مرحمة ومرحمتيف لحاالت تموث المفصؿ الصناعي لمحوض
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ بأيمف محمد عبيد    / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ مساعد بعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ مساعد بأحمد نصر زايدة    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس بأحمد عبد المنعـ دويدار   / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس بأحمد عبد العظيـ أبو سالـ  / ػ    د

  محمد بركات عبد الفتاح محمود   ماجستير جراحة العظام /طـــ 13
  :  الرسالةموضوع

 .تأثير إزالة التغذية العصبية لمرضفة أثناء التقويـ الكمى لمركبة عمى أالـ الركبة األمامية بعد الجراحة
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ بمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ مساعد بسامح محمد مرعي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس بأحمد عبد المنعـ دويدار   / ػ    د

  إبراىيم ربيع إبراىيم    ماجستير جراحة العظام /طـــ 14
  :  الرسالةموضوع

  .سمؾ القشرة الوحشية كعامؿ تنبؤي لعالج الكسور ما بيف مدوري الفخذ
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ بطاىر عبد الستار عيد   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ بعمرو صابر السيد   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس بأحمد عبد المنعـ دويدار   / ػ    د
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  ىبة جميل عبد الفتاح    دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا /طـــ 15
  :  الرسالةموضوع

  . كمؤشر حيوي اللتياب القولوف التقرحي10دراسة عف الدور المحتمؿ لبروتيف االتياـ الذاتي
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب المناطؽ الحارة وصحتياأستاذ محمد عالء الديف نوح   / د.ػ   أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  طب المناطؽ الحارة وصحتياأستاذ مساعد حساـ الديف مصطفى سميـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  طب المناطؽ الحارة وصحتيامدرس أحمد أبوزيد أحمد    / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـمدرس بنوراف طمعت أبو الخير   / ػ    د

  ىبة السيد محمد ناجي    دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا /طـــ 16
  :  الرسالةموضوع

 .االرتباط بيف مستوى األيريسيف في المصؿ وتقمص العضالت فى مرضى تميؼ الكبد
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب المناطؽ الحارة وصحتياأستاذ محمد عالء الديف نوح   / د.ػ   أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  طب المناطؽ الحارة وصحتياأستاذ مساعد مؤمنة سعيد الحامولي   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية قسـأستاذ مساعد برانيا محمد عزمي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  طب المناطؽ الحارة وصحتيامدرس أحمد أبوزيد أحمد    / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  األشعة التشخيصيةمدرس محمود محمد أحمد عوض  / ػ    د

  محمد سمير أحمد فرج    ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 17
  :  الرسالةموضوع

  .مراجعة مدى تطبيؽ مقدمي الرعاية الصحية لممارسات مكافحة العدوى بوحدات الغسيؿ الكموي بمحافظة المنوفية
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ بسعيد سيد أحمد خميس   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ بمحمود محمد عبد العزيز عمارة  / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىبة كماؿ عبد الخالؽ   / ػ    د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  الصحة العامة وطب المجتمع قسـأستاذ مساعد بزينب عبد العزيز القاسمي   / ػ    د

  شيماء شاكر عبد الحميم مخموف  دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 18
  :  الرسالةموضوع

  .نسبة الميتوريف وسمؾ بطانة الشرياف السباتي لدى المصابيف بمرض الروماتويد المفصمي
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ بصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ   أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ مساعد بعماد محمد الشبيني   / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػة قسـمدرس بإيناس صبحي زىراف    / ػ    د
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيوية قسـمدرس بسارة كماؿ عبد المقصود رزؽ  / ػ   د

  رغدة سامي أحمد المميجي   دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 19
  :  الرسالةموضوع

  .السمنة ومقاومة األنسوليف في مرضى خموؿ الغدة الدرقية تحت العالج المتردديف عمى مستشفى جامعة المنوفية
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ بمصطفى محمد جاب اهلل النجار  / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ بمحمد عبد الرؤوؼ قرني   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمحمد زكريا نوح     / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  أمراض الباطنة العامػػػػػػػػة قسـمدرس بمصطفى بكري حامد عطا  / ػ    د

  أحمد حسني عرفة سالم   ماجستير طب األطفال /طـــ 20
  :  الرسالةموضوع

 مؤشرات خمؿ تنظيـ جموكوز الدـ لدى األطفاؿ المصابيف بأنيميا البحر المتوسط
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ قسـأستاذ مساعد بمحمود أحمد الحاوي   / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ قسـأستشاري مساعد بأسماء عبد السميع محمود   / ػ    د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بأحمد شوقي ىولة     / ػ    د

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبمعيد الكبد القومي  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـمدرس بأسراء توفيؽ عالـ   / ػ    د

  إسراء كمال الباز    ماجستير طب األطفال /طـــ 21
  :  الرسالةموضوع

 .دور السونار العصبي العضمي في تشخيص أمراض األعصاب والعضالت في األطفاؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـأستاذ بعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ قسـأستاذ مساعد بسامح عبد اهلل عبد النبي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ قسـأستاذ مساعد بنجواف يسري صالح   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـمدرس بمحمد بسيوني الغناـ   / ػ   د

  إيمان سعيد يسن عبد الحميد   ماجستير طب األطفال /طـــ 22
  :  الرسالةموضوع

 . بمصؿ دـ األطفاؿ حديثي الوالدة مكتممي النمو المشتبو إصابتيـ بالتسمـ الدموي 3مستوي البنتراكسيف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـأستاذ بأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـأستاذ بميا عبد الرافع أحمد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بأماني أحمد البنا    / ػ   د
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  كيرلس حممي رزق    ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 23
  :  الرسالةموضوع

دراسة مقارنة بيف تخدير عضالت البطف المستعرضة بالموجات فوؽ الصوتية مقابؿ تخدير عضالت البطف المستعرضة عبر 
 .الصفاؽ لتسكيف العممية القيصرية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء ورئيس قسـأستاذ محمد أحمد سامي قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـأستاذ مساعد بأيمف السيد سميماف    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس بعصاـ عبد الظاىر أميف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة قسـمدرس بنيي عبد اهلل عفيفي   / ػ   د

  منال مجدي عبد العزيز دراز   دكتوراه التوليد وأمراض النساء /طـــ 24
  :  الرسالةموضوع

 .دراسة تأثير الخيوط الجراحية عمى تكويف عيوب الندبة القيصرية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء ورئيس قسـأستاذ محمد أحمد سامي قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـأستاذ مساعد بنياد محمود حسني   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس بعصاـ عبد الظاىر أميف   / ػ   د

  ىند حامد محمد سعيد    ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 25
  :  الرسالةموضوع

 .قطر البويضات وسمؾ بطانة الرحـ في وقت التفجير في مرض تكيس المبايض المقاـو لمكموميفيف ونجاح حدوث الحمؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بقسـأستاذ محمد أحمد ماىر    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـأستاذ مساعد بشريؼ عبد السالـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس بإبراىيـ سيؼ النصر   / ػ   د

  أية الدسوقي محمد أبو سعيدة   دكتوراه الفسيولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 26
  :  الرسالةموضوع

 .تأثير تنظيـ مستوي السكر بالدـ عمى الخمؿ الوظيفي في السبيؿ الخارج اليرمي في الفئراف المصابة بمرض البوؿ السكري 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية ورئيس قسـأستاذ جرجس صبري يوسؼ حنا   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية بقسـأستاذ محمد حنفي أحمد حسف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية بقسـأستاذ مساعد سالي سعيد دينا    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية بقسـمدرس أحمد محمد جعفر    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية بقسـمدرس عصاـ عمر ىندية    / ػ   د
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  تقي صابر أبو المعاطي عيطة   ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية /طـــ 27
  :  الرسالةموضوع

تأثير مثبط ناقؿ الصوديـو والجموكوز داباجميفموزيف والكوباالميف عمى وظائؼ الكمي والمخ في الجرذاف المصابة بالنوع الثاني 
 .مف داء السكري 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية بقسـأستاذ محمد حنفي أحمد حسف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية بقسـأستاذ مساعد محمد عبد المحسف عبد اهلل  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية بقسـمدرس أحمد محمد محمد جعفر   / ػ   د

  أمنية حسن حسين عبد الجواد   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 28
  :  الرسالةموضوع

 .مقارنة بيف البالزما الذاتية الغنية بالصفائح والعالج بالضغط السمبي في عالج قرح القدـ السكري 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ أيمف أحمد عمر    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ بقسـأستاذ داليا محمد مفرح السقا   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـمدرس حساـ حسف فوزي    / ػ   د

  عبد الرحمن محمد مرسي األفندي  ماجستير الجراحة العامة /طـــ 29
  :  الرسالةموضوع

 .دور مستوي مادة الثيروجموبيوليف في بالزما الدـ في مرحمة ما قبؿ الجراحة كعامؿ تنبؤ لسرطاف الغدة الدرقية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ أحمد فرج أحمد القاصد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ مساعد محمود أحمد شاىيف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس سعد سميماف إبراىيـ   / ػ   د

  أحمد عبد النعيم محمود الشامي  ماجستير الجراحة العامة /طـــ 30
  :  الرسالةموضوع

 .استئصاؿ الجمد المحيط باليالة بالمقارنة مع استئصاؿ الجمد العرضي في العالج الجراحي لمدرجات المتقدمة مف التثدي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ أيمف أحمد عمر    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ بقسـأستاذ داليا محمد مفرح السقا   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـمدرس محمد عبد اهلل النحاس   / ػ   د

  أحمد فوزي دويدار    ماجستير الجراحة العامة /طـــ 31
  :  الرسالةموضوع

 .تقييـ إعادة ترميـ الثدي بالزرع بعد استئصاؿ الثدي 
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ محمد صبري عمار   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ مساعد محمد حامد المميجي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـمدرس محمد عبد اهلل النحاس   / ػ   د

  سارة عصام زيان    ماجستير الجراحة العامة /طـــ 32
  :  الرسالةموضوع

 .تقييـ استخداـ عضروؼ الضمع العاشر في جراحات تجميؿ األنؼ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ بقسـأستاذ فؤاد محمد غريب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ ىادي صالح أبو عاشور   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بقسـمدرس حساـ حسف فوزي    / ػ   د

  نيي محمد كمال أبو حسين   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 33
  :  الرسالةموضوع

 . في البياؽ الغير قطعي  TRAF3IP2 وTIRAPالتعددات الجينية لػػػ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية بقسـأستاذ عزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ إيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  أماني رمضان محمود البقمي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 34
  :  الرسالةموضوع

 ؟3رد الفعؿ المناعي في الصدفية المويحية مف خالؿ فوكس بي  (4تيد )ىؿ يعدؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية بقسـأستاذ مصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـمساعد أستاذ نيي محمد نور الديف القاضي  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية بقسـمدرس وفاء أحمد شحاتو    / ػ   د

  منة اهلل جميل عمى شمبي   ماجستير الباثولوجيا/طـــ 35
  :  الرسالةموضوع

 .التعبير المناعي اليستوكيميائي لمبروتيف المرتبط بيرموف الغدة الجار درقية واإليزرف في سرطاف الثدي الغير محدد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـأستاذ أسماء جابر عبده    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـمساعد أستاذ مروة محمد داود    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـ مدرسمروة صالح أحمد جاد اهلل   / ػ   د

  دينا السباعي حافظ    ماجستير الباثولوجيا/طـــ 36
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  :  الرسالةموضوع
 .دراسة مناعية ىيستوكيميائية: الصبغات التشخيصية ألوراـ الغدة الدرقية الجرابية الغير الغازية ذات السمات النووية الحميمية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـأستاذ رحاب منير سمكة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـمساعد أستاذ شيريف فتحي محمود   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـ مدرسدينا محمد عالـ    / ػ   د

  محمد جمال متولي سعد اهلل   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 37
  :  الرسالةموضوع

العالقة بيف الوظيفة الميكانيكية لألذيف االيسر في مرضي جراحات القمب المفتوح وخطر االصابة بالرفرفة األذينية بعد 
 .الجراحة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ غادة محمود سمطاف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب القمب واألوعية الدموية بقسـمساعد أستاذ نيفيف سامي إبراىيـ   / ػ   د

  محمد سامي أبو ىيكل سيد أحمد  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 38
  :  الرسالةموضوع

 بالمضاعفات داخؿ المستشفي في مرضي االحتشاء الحاد بعضمة القمب الذيف (Lipoprotein (a))عالقة البروتيف الدىني 
 .يخضعوف الجراء تداخمي أولي بالشراييف التاجية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ طارؽ صالح خميؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ وليد عبده إبراىيـ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب القمب واألوعية الدموية بقسـمساعد أستاذ نيفيف إبراىيـ سامي   / ػ   د

  سمية عبد اليادي عمى عبد الرحمن  دكتوراه اليستولوجيا/طـــ 39
  :  الرسالةموضوع

عمى شبكية العيف في نموذج مرض السكري  (ديامونريكتا)والتاداالفيؿ  (فياجرا)دراسة ىستولوجية حوؿ تأثيرات السيمدينافيؿ 
 .المستحث الغير معالج في الفئراف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـأستاذ أحمد أبو زيد عمى أحمد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مساعد بقسـأستاذ رانيا إبراىيـ ياسيف    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـمدرس داليا عبد الرازؽ نوية   / ػ   د

  مروة سعيد عبد الخالق    ماجستير السمعيات/طـــ 40
  :  الرسالةموضوع

 .19-األعراض السمعية لدي مرضي كوفيد
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 : المشرفون 
  المنوفيػػةةعاـػػػػػػػػج بكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة بقسـالسمعيات أستاذ حساـ سني البياء طمعت   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة بكمية طب األنؼ واألذف والحنجرة بقسـمساعد السمعيات أستاذ أحمد محمود زيف العابديف   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة بقسـالسمعيات مدرس أسماء صالح مختار   / ػ   د

  المنوفيػػةةعاـػػػػػػػػج بكمية الطب األمراض الصدرية والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرف بقسـ مدرسأسرار ىالؿ محروس   / ػ   د

  أميرة عبد العاطي صبري الييبري  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/طـــ 41
  :  الرسالةموضوع

 .النزيؼ المخي الدقيؽ وتأثيره عمى حدوث النزيؼ المخي الظاىر بعد تعاطي العقار المذيب لمجمطة الدماغية 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعاـػػػػػػػػج بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية ورئيس قسـأستاذ رشا عمى القباني    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية بقسـأستاذ إبراىيـ السيد األحمر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعاـج بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية بقسـأستاذ مساعد خالد حاتـ عفيفي    / ػ   د

  أسماء حسن أبو العال الممعي   ماجستير الطفيميات الطبية/طـــ 42
  :  الرسالةموضوع

 .دراسة التأثيرات الوقائية والعالجية لمبروبيوتؾ عمى داء المقوسات التجريبي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بقسـأستاذ جيياف صالح صادؽ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بقسـأستاذ مساعد سموي فؤاد عشيبة    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بقسـمدرس تياني عبد اهلل العطار   / ػ   د

  مروة طارق شوقي ضيف   ماجستير طب األسرة/طـــ 43
  :  الرسالةموضوع

 .السمنة بيف أطفاؿ مدارس مدينة شبيف الكوـ محافظة المنوفية ، مصر 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بقسـأستاذ تغريد محمد فرحات   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بقسـمساعد أستاذ نجوي نشأت حجازي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بقسـمدرس أية مصطفي بركات   / ػ   د

  أسماء بكري السيد عمى   ماجستير الطبي الطبيعي والروماتيزم والتأىيل/طـــ 44
  :  الرسالةموضوع

 .تقييـ كثافة المعادف في العظاـ وخطر الكسر لدي مرضي التياب القولوف التقرحي الذي تـ تشخيصو مؤخرا 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطب الطبيعي والتأىيؿ ورئيس قسـأستاذ سمر جابر سميماف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطب الطبيعي والتأىيؿ بقسـمساعد أستاذ داليا صالح شيؼ    / ػ   د
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطب الطبيعي والتأىيؿ بقسـمدرس ميا محمد عبد الرؤوؼ سالماف  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس راندا محمد صديؽ    / ػ   د

  أميرة أحمد عبد العزيز أبو العال   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/طـــ 45
  :  الرسالةموضوع

 .في مرض أنيميا البحر المتوسط (FOXO3)دراسة تعدد الشكؿ الجيني 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ روحية حسف العدؿ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـأستاذ مساعد بالؿ عبد المحسف منتصر   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس نوراف طمعت أبو الخير   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاستشاري مساعد أسماء عبد السميع محمود   / ػ   د

  إسراء نبيل عبد العزيز    ماجستير الطب الشرعي والسموم/طـــ 46
  :  الرسالةموضوع

 .دراسة مستقبمية : نمط ومخرجات حاالت إصابة األوعية الدموية الطرفية التي أدخمت لمستشفيات جامعة المنوفية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطب الشرعي والسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ بقسـأستاذ مفرح محمد حجازي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطب الشرعي والسموـ بقسـأستاذ مساعد ستيـ السيد العجمي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطب الشرعي والسمػػػػػػػػػػػػػوـ بقسـمدرس ىايدي مصطفي أبو حطب   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الطب الشرعي والسموـ بقسـأستاذ مفرح محمد حجازي   / د.ػ أ

  محمد فوزي أبو زىو    دكتوراه التخدير والعناية المركزة/طـــ 47
  :  الرسالةموضوع

فعالية تسكيف االالـ ما بعد عممية استئصاؿ المرارة بالمنظار باستخداـ جرعتيف مختمفتيف مف عقار البيوبيفاكيف في التخدير 
 .الموضعي عمى مستوي العضمة القطنية المربعة الموجو بالموجات فوؽ الصوتية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػزة بقسـأستاذ حاتـ أميف عطا اهلل   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػج بكمية الطب التخدير والعناية المركزة بقسـأستاذ مساعد صبري إبراىيـ عبد اهلل   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػزة بقسـمدرس وفيو السيد رمضاف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػزة بقسـمدرس طارؽ عبد السالـ الحناوي   / ػ   د

  بدر حماد محمد موسي    دكتوراه جراحة التجميل والحروق/طـــ 48
  :  الرسالةموضوع

 .التقييـ الحجمي لبقاء الدىوف في عمميو نقؿ الدىوف لأللية 
 : المشرفون 

  المنوفيةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستداليا مفرح السقا    / د.ػ أ
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  المنوفيةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  مدرس بقسـحساـ حسف فوزي    / ػ   د
  فاطمة نعمان محمد    دكتوراه أمراض الباطنة العامة/طـــ 49

  :  الرسالةموضوع
 .دراسة الحالة :  وتصمب الشراييف لدي المصابيف بمرض الروماتويد المفصمي Aسيكموفيميف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ صبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـأستاذ مساعد عماد محمد الشيبيني   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعاـػػػػػػػػػػجيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الؾ بقسـأستاذ مساعد أشرؼ عبد الؤوؼ داوود   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس إيناس صبحي زىراف   / ػ   د

  سارة نشأت عبد المجيد جوىر   دكتوراه طب وجراحة العين/طـــ 50
  :  الرسالةموضوع

 .رقعة عديسة القرنية لمنع تعرض أنبوب صماـ أحمد لممياه الزرقاء 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بقسـأستاذ فريد محمد وجدي فريد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػػػػج بكمية الطب طب وجراحة العيف مساعد بقسـأستاذ عادؿ جالؿ زكي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػج بكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بقسـمدرس إسراء سامي غباشي   / ػ   د

  ىبة ماجد عبد الظاىر معاز   ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة/طـــ 51
  :  الرسالةموضوع

الكشؼ عف الجينات المقاومة لممطيرات الحيوية لمعزوالت الكميبسيال متعددة المقاومة لممضادات الحيوية مف مستشفيات 
 .جامعة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب الميكروبيولوجيا الطبية  ورئيس قسـأستاذ أمؿ فتح اهلل مقمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب الميكروبيولوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـأستاذ عزة زغموؿ لبيب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب الميكروبيولوجيا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـمدرس أسماء شعباف محمد سميـ   / ػ   د

  بيتر يوسف شيدي    ماجستير جراحة العظام /طـــ 52
  :  الرسالةموضوع

  .(الدواعي والتوقعات والمضاعفات وكيفية تجنبيا)كؿ ما يخص جراحة إزالة المثبتات الداخمية لمكسور 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ بطاىر عبد الستار عيد   / د.ػ   أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـأستاذ مساعد بسامح محمد مرعي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعاـػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس بأحمد عمى عبيد    / ػ    د

  502/7/3/2022الموضوع رقم 
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 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

 ػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه  عائشة شريؼ محمد سعد/ط 1
ػػػػػػػػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ دكتوراه  عبد اهلل أحمد أميف /ط 2
ػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه   محمد السباعي قطب الغريب/ط 3
ػػػػػػػػػػ طب األطفاؿ دكتوراه  أزىار عبد الجابر عبد الرازؽ/ط 4
ػػػػػػػػػػ طب األطفاؿ  دكتوراه  أحمد مصطفي بكر اليواري/ط 5
ػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة  دكتوراه  دعاء محمد الشامي/ ط 6
ػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه  ىناء السيد أحمد بركات /ط 7
ػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه  رنا كماؿ الديف وىب/ط 8
ػػػػػػػػػػ التوليد وأمراض النساء  دكتوراه  سارة مختار نصار/ط 9
ػػػػػػػػػػ التوليد وأمراض  النساء دكتوراه   نيي فتحي محمود سيد أحمد/ط 10
// جيداألمراض الصدرية والتدرف ماجستير  ىدي فؤاد عبد الفتاح عافية/ ط 11
// جيداألشعة التشخيصية ماجستير  ىند عمى عبد العاطي شريؼ /ط 12
// جيدطب األطفاؿ ماجستير   أحمد عبد الرحيـ عمى الطنوبي/ط 13
// جيدالسمعيات ماجستير   مريـ جمعو محرز/ط 14
// جيدالتوليد  وأمراض النساء ماجستير  ميا عبد الستار المصري/ط 15
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير  عبد المطيؼ حسف محمد عثماف/ ط 16
// جيدالجراحة العامة ماجستير  تامر أحمد عبد الجواد السعدني /ط 17
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير   أحمد إبراىيـ إبراىيـ العشماوي/ط 18
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير   رامي محمد المشالوي/ط 19
// جيداألمراض العصبية والطب النفسي ماجستير  آالء محمد محمد ناجي/ط 20
امتياز أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير  أحمد عبد الودود عبد الصمد المييي/ ط 21
// جيدالطب الطبيعي والتأىيؿ ماجستير  ليمي محمد محمود زيداف /ط 22
// جيد  أمراض الباطنة العامة ماجستير   محمد فتحي السواح/ط 23
// جيد  أمراض الباطنة العامة ماجستير   رحب كماؿ عالـ/ط 24
جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير   يسرا ىشاـ محمد الرفاعي/ط 26
// جيدطب وجراحة العيف ماجستير   شذى سالـ عبد النبي الجمؿ/ط 27
// جيدطب وجراحة العيف ماجستير ىبو حممي أحمد صالح /ط 28
// جيدطب وجراحة العيف ماجستير   اريج محمد عبد المطيؼ/ط 29
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 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 
: ما يستجد من أعمال :  تاسعا 

  503/7/3/2022الموضوع رقم 

 :  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
. ــ مناقشة أخر تعديالت لالئحة الجديدة لمدراسات العميا 1 
ــ تم التصويت والموافقة عمى اقرار مسمي شيادات وحدة أمراض المناعة بقسم الباطنة بمسمي المناعة 2 

. اإلكمينيكية واألمراض المناعية 
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  504/7/3/2022الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يـو  مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميزع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
. 13/2/2022وكذلؾ الجمسة المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  13/2/2022الموافؽ 

القــــرار 

. والموافقة عمى ما جاء بالمحضر ... أحيط المجمس عمما
 
 
 
 
 
 
 

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

 

// جيدطب وجراحة العيف ماجستير  محمود جماؿ محمد عويس/ط 30
// جيد  أمراض الباطنة العامة دبمـو   رباب جماؿ رمضاف حدوه/ط 31
// جيدجراحة األنؼ واألذف والحنجرة دبمـو  السيد السعيد إبراىيـ الطيري/ ط 32
// جيداألمراض الصدرية والتدرف دبمـو  أحمد حساـ أحمد بالؿ /ط 33


