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 أمانة المجالس واللجان       

 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
   0202 /0202" للعام الجامعي السابعة" الجلسة 

 21/3/0202الموافق األحد المنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو  0202/0201" لمعاـ الجامعي السابعةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  11/3/0201موافؽ األحد ال

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود
 ػػػػػػػػػػةوكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف

   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس   أميمو أبو الفتح محمد محروسػ أ.د/ 
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 

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

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

 رئيس قسـ طب وجراحة العيف    كامؿ السبكيػ أ.د/ ىدى محمد 
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة    عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

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

   رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة    رعيػ أ.د/ عالء حسف عبد المؤمف مػ
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة    ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ 
   رئيس قسـ الفسيولوجيا     ػ أ.د/جرجس صبري يوسؼ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ػ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    خميس أحمد عامر عبد الوىاب أ.د/
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر    محمد فيمي النعمانيأ.د/ػ 

 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    مد أبو الفتوح شحاتةػ أ.د/ مح
 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 

   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ    ػ أ.د/ أيمف محمد محمود عبيد
 ةػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 

     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد أ.د/ ػ
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب    حساـ عبد الحكيـ النعمانيػ أ.د/ 

 عمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرةقائـ ب     ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
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 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ػ   د/ ميا محمد عمى البطش 
 قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي قائـ بعمؿ رئيس          ػػ   د/ ىالة محمد الحروف 

 )المتميز( 
   ـ طب األسػػػػرةأستاذ متفرغ بقس     أ.د/ تغريد محمد فرحات ػ

  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     نجالء محمد محمػد غنايـػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة    محمد عالء الديف نوحأ.د/ ػ 

 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 
 لمخ واألعصاباقسـ جراحة ب أستاذ     عادؿ محمود حنفي  د/ ػ أ.

  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة   أيمف عبد العزيز أبو العنيف ػ أ.د/ 
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ     صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ اليستولوجيا    ماجدة أحمد منصور أ.د/ ػ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ     رجبمحمد  سياـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    حدادالعبد الفتاح  أيمفػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   وليد محمد فتحي عبد العظيـػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أشرؼ غريب عامر ضمعأ.د/ ػػ 
 ةأستاذ بقسـ الجراحة العامػػ   تامر عمى عبد المعطي سمطاف ػ أ.د/ 
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ     طارؽ محمد سيد عبد الموجودػ أ.د/ 

 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ    أ.د/سحر عمى محمد عمى ػ
 أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات    ػ أ.د/ مناؿ أحمد المميجي
 ػػػػػاـ الباثولوجيػػػػػػػأستاذ بقس     ػ أ.د/ ىالة سعيد الربعي
  التشخيصيػػػة ةأستاذ بقسـ األشع     ػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف 

   ستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـاأل    أحمد فؤاد شمس الديف أ.د/ ـ 
  أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة     ػ أ.د/ عبير السيد المييي

 ظاـالع أستاذ متفرغ بقسـ جراحة    بياء الديف محمد السرويػ أ.د/ 
 الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ     أسامة فييـ منصورػػػ أ.د/ 

 ستاذ بقسـ الجراحة العامة .أ    ػػػ أ.د/ عالء عبد العظيـ السيسي 
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 

    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد     أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.
   األنؼ واألذف والحنجرة   بقسـ  أستاذ مساعد    أحمد عبد الحميـ محمدػ  د/ 

   الجراحة العامةمدرس بقسـ      ياسر بيجات السيسيد/ ػ 
 وتم دعوة كل من :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ األستاذ بقسـ  ػػ أ.د/ جيياف صالح صادؽ 
 األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي  ػػ أ.د/ نانسي محمود حربو

لوحػدة الجػودة واتعتمػاد  التنفيػذي مػديرنائػب الو  الطفيميػاتألسػتاذ المسػاعد بقسػـ ا          أميرة فتحي عبد العاطي/ د  ػ 
 بالكمية

 وتنمية الموارد البشرية ومدير مركز التعميـ الطبيأستاذ مساعد بقسـ طب األسرة        زي   ػػ   د/ نجوي نشأت حجا
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 . أ.د/ رئيس قسـباإلنابة عف  الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿاألستاذ المساعد بقسـ  د/ داليا صالح سيفوقد حضرت *
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 

  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     يناصر محمد عبد البار ػ أ.د/ 
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/

   أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ أ.د ػ
   القمب واألوعية الدموية أستاذ بقسـ أمراض   أماني رجب محمود سراج  ػػػ أ.د/ 

  أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ    ػ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيؼ
 ستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البوليةأ     أحمد أحمػد جماؿ الديفػ أ.د/  

 والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر   صفاء محمد منصور ىالؿ  ػ أ.د/
 ل من :عن الحضور كتغيب * وقد 

 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ سيير عبدالحميد صالح ػ أ.د/  ػ  د/ إسالـ محب عبد المرضي قائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدر
 ـ والطب النووي عالج األوراأستاذ بقسـ عماد عمى حممي أحمد ػ أ.د/  بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة متفرغ أستاذماجدة مصطفي حجاج ػ أ.د/ 
  األمراض الصدرية والتدرفأستاذ بقسـ  محمود موسي محمود الحبشي ػ أ.د/ يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/
  األطفاؿطب بقسـ متفرغ أستاذ   عمى محمد الشافعىػػػ أ.د/  األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ  محمد قمر الشرنوبيػ أ.د/ 

  أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرس ىشاـ صالح الديف محمودػ  د/    جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ 
  

عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر " بسم اهلل الرحمن الرحيم " ثم  محمود عبد العزيز قورةواستيل الجمسة السيد أ.د/ 
 ...مجمس متمنيا لمجميع دوام التوفيق الور أعضاء السادة الحضبرحب سيادتو 

 * نعي سيادتو كل من :
 لوفاة والده قسـ التوليد وأمراض النساءورئيس أستاذ ـــ أ. د/ محمد أحمد سامي قنديل  
 لوفاة والدهاألنؼ واألذف والحنجرة قسـ مساعد بأستاذ ـــ أ. د/ أحمد عبد الحميم محمد  

 تم مناقشة :
    ـ موقف كورونا0  يس الوزراء إلى جامعة المنوفية وتطوير مستشفى الجامعةـ زيارة رئ2
 ـ أستوديو البث) تسجيل ــ وأذاعو (1   ـ اإلعالن عن المعيدين واألطباء المقيمين3
 ـــ آلية الحجز لدورة التعميم اإللكتروني .5

 تمت الموافقة عمى :
 راحة األوعية الدموية والقسطرة التداخمية الطرفية .ــ إنشاء قسم ج0 ــ إنشاء قسم التعميم الطبى .2

 .... يرفع لمجامعةمع توفير البنية التحتية التي يحتاجيا القسم الجديد الموافقة القرار : 
 

 عمى النحو التالي :في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادتو ثم بدأ  *
 : المصادقات :أوال 

  144/7/3/2020الموضوع رقم 

 الموافؽ األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" سةالسادالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 . 151/6/0/0201حتى  380/6/0/0201 والمتضمنة القرارات مف 11/0/0201

 القــــرار :

 المصادقة
  144/7/3/2020الموضوع رقم 

 التي وافق عمييا أ.د/ عميد الكمية بالتفويض . موضوعات العالقات الثقافيةالمصادقة عمى 
 القــــرار :
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 عمى : ... ويرفع لمجامعة . المصادقة
سفر الطبيب/ والء عبد العاطي مصيمحي شاىين المدرس المسـاعد بقسـم األمـراض المتوطنـة بالكميـة  * الموافقة عمى

ـــ مشــرفة( بجامعــة برمنجيــام بال مممكــة المتحــدة وذلــك إلســتكمال البعثــة اعتبــارا مــن وعضــو بعثــة اإلشــراف المشــترك )نيــوتن ـ
 عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات . 2/1/0202

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  741/7/3/2020الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــا" لجن الموافػػؽ  الثالثػػاءوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي الدراســات العمي
9/0/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  451/7/3/0202الموضوع رقم 

والمنعقػدة يػـو  0202/0201لمعاـ الجػامعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 17/0/0201الموافؽ  األربعاء

 القــــرار :

    أحيط المجمس عمما
  451/7/3/2020الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــة" لجن ــات الثقافي الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي العالق
7/3/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  421/7/3/0202الموضوع رقم 

 .7/3/0201الموافؽ  األحدنعقدة يـو والم 0202/0201لمعاـ الجامعيالمكتبات" لجنة " المجمس عمما بمحضر اجتماع  إحاطة
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما

  421/7/3/0202الموضوع رقم 

والمنعقدة  0202/0201لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 7/3/0201الموافؽ  األحديـو 

 القــــرار :

 ماأحيط المجمس عم
  041/7/3/0202الموضوع رقم 

الموافػؽ  األحػدوالمنعقػدة يػـو  0202/0201لمعػاـ الجػامعي لجنة شئون التعميم والطـالب "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
11/3/0201.  

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  341/7/3/0202الموضوع رقم 

 األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  الطــب والجراحــة التكــاممي والبرنــام  المتميــزمجمــس إدارة برنــام  ع إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػا
 . 11/3/0201الموافؽ 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 

 :  األخرى: موضوعات  ثالثا
  141/7/3/0202الموضوع رقم 
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ية ، وعميو تم عمـل مواصـفات شراء محاكيات تعميمية لمعمل الميارات بالكم الموافقة عمىكمية ــ بشأن بال العاممدير ال/ مذكرة أ
 جنية . 5222222فني ومقايسة تقديريو بمغت في حدود مبمغ 

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  441/7/3/2020الموضوع رقم 

كيؿ بتش 02/0/0201قرار المجمس األعمى لمجامعات بجمستو المنعقدة في  ػ بشأف رئيس جامعة عين شمسأ.د/  عرض خطاب
وتئحتػو التنفيذيػة وفقػا لمقتضػيات العصػر  1970لسػنة  19لجنة لوضع مقترح بتعديؿ نصوص مواد قػانوف تنظػيـ الجامعػات رقػـ 

... ونظرا ألىمية تفاعؿ المجتمع الجامعي وتضافر جيوده إلنجاز ىذا العمؿ بما يحقؽ أحالـ وطموحات الجامعات المصرية في 
ات العالمية لذلؾ فانو يسعدنا أف نتمقي مف سيادتكـ كافة المقترحات مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس أف تحتؿ مكانة متميزة بيف الجامع

ومعاونييـ والطالب والعامميف بالجامعة وذلؾ في خالؿ شػير  مػف تاريخػو حتػي تػتمكف المجنػة مػف إنيػاء العمػؿ المكمفػة بػو خػالؿ 
 شيريف .

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 

 ن التعليم والطالب :: موضوعات شئورابعا
  441/7/3/2020الموضوع رقم 

 لكل من : عمى قبول العذر القيري  الموافقةػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 ػػ الطالب/ إيماف عادؿ بشير عبد السميع3 ػػ الطالب/ ىشاـ ياسر عبد المعبود غنيمي 0 الطالبة/ رحاب عبد الرحمف مطري ػػ1
 .لمقيدين بالفرقة السادسة لتأجيل مادة طب األسرة لسنة الرابعة )مادة محممة( )كورونا(ا

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  741/7/3/2020الموضوع رقم 

عـز الـدين المقيــد  / إسـالم الســيد محمـدالطالػبعمــى إيقـاف  الموافقـةػػػػ بشػأف وكيـل الكميـة لشـئون التعمــيم والطـالب د/ أ.مـذكرة 
 وذلك لظروف مرضية . 0202/0202بالفرقة األولي  لمعام الجامعي 

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  514/7/3/2020الموضوع رقم 

دسة الدور األول عمى التظممات المقدمة من طالب الفرقة السا الموافقةػػػ بشػأف  لشئون التعميم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكمية 
 عمى النحو التالي : 0229/0202لمعام الجامعي 

 
 

 م
 

 االســــــــــــــــــــم
 

 المادة
 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل

 المجموع المادة المجموع المادة
 جدا جيد 1131 جيد//698 جدا جيد 1133 جيد// 697 الجراحة العامة أحمد سالمة محمد  1
 جيد جدا1115 جيد//665 جيد جدا 1113 يد//ج 663 الجراحة العامة د محمد محمودأحم 0
 جيد جدا 1015 جيد// 760 جيد جدا 1011 جيد// 761 الجراحة العامة أحمد نبيؿ محمود  3
 جيد جدا 1111 جيد// 716 جيد جدا 1112 جيد// 715 الجراحة العامة إسراء سمير عمى عمى 1
 جيد جدا 1031 ممتاز787 جيد جدا 1032 ممتاز 786 جراحة العامةال إسراء محمد عبد 5
 ممتاز 1056 ممتاز 789 ممتاز 1055 ممتاز788 الجراحة العامة آتء أحمد شوكت 6
 جيد جدا 1019 جيد// 711 جيد جدا 1016 جيد// 712 الجراحة العامة آتء عباس زكريا عودة 7
 ممتاز 1081 ممتاز 820 ممتاز 1076 ممتاز 797 لعامةالجراحة ا أميرة محمد جابر عبد المطيؼ 8
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 ممتاز 1317 ممتاز 816 ممتاز1316 ممتاز 815 الجراحة العامة أميرة مصطفي عبد الرازؽ 9
 جـ جـ 1152 جـ جـ 831 جـ جـ 1151 جـ جـ 827 الجراحة العامة أية أيمف فتحي شرؼ 12

 جـ جـ 1221 م867 جـ جـ 1227 م868 الجراحة العامة أية جابر لطفي عمى 11

 م1281 م815 م1281 م814 الجراحة العامة أية جماؿ حامد يوسؼ 10

 جـ جـ 1225 جـ جـ 851 جـ جـ 1223 جـ جـ 858 الجراحة العامة أية عالء صبري حماد 13

 م1251 م812 م1257 م811 الجراحة العامة أية ندا فرج عبد الحميد 11

 م1312 م713 م1318 م817 ة العامةالجراح بيتر عاطؼ فييـ صميب 15

 م1231 م887 م1237 م888 الجراحة العامة تقي محمد عبد الستار العمري 16

 جـ  1138 جـ  641 جـ  1136 جـ  647 الجراحة العامة تقي محمد عفيفي سعد 17

 جـ جـ 1134 جـ جـ 611 جـ جـ 1133 جـ جـ 611 الجراحة العامة حسناء سعيد خطاب عبد ربو 18

 جـ جـ 1111 جـ جـ 811 جـ جـ 1171 جـ جـ 811 الجراحة العامة داليا محمود محمد عبدالمنصؼ 19

 م1218 م811 م1215 م818 الجراحة العامة دعاء رشاد إبراىيـ 02

 جـ جـ 1117 جـ جـ 811 جـ جـ 1118 جـ جـ 811 الجراحة العامة دعاء صالح عمى سالـ 01

 جـ جـ 1227 جـ جـ 861 جـ جـ 1228 جـ جـ 851 حة العامةالجرا رنا محمد محمد محمود 00

 م1258 م874 م1256 م873 الجراحة العامة ريـ أيمف السيد عبد العزيز  03

 م1281 م878 م1261 م876 الجراحة العامة زياد حساـ الديف محمود 01

 م1213 م711 م1212 م711 الجراحة العامة ساجي حساـ الديف سعيد قطب 05

 م1247 م871 م1248 م871 الجراحة العامة ة إسماعيؿ عبده موسيسار  06

 جـ جـ 1151 جـ جـ 817 جـ جـ 1151 جـ جـ 818 الجراحة العامة سارة أيياب محمد محمد 07

 م1331 م721 م1321 م728 الجراحة العامة سمر محمد صالح ربيع 08

 جـ جـ 1117 جـ جـ 843 جـ جـ 1115 جـ جـ 841 الجراحة العامة سيا ىالؿ إسماعيؿ الشناوي 09

 جـ جـ 1167 جـ جـ 853 جـ جـ 1168 جـ جـ 852 الجراحة العامة سييمو محمد محمد 32

 جـ جـ 1231 جـ جـ 857 جـ جـ 1221 جـ جـ 858 الجراحة العامة سوسف عبد العظيـ إبراىيـ 31

 جـ  1144 جـ  661 جـ  1143 جـ  667 الجراحة العامة عبد الحكيـ أسامة عبد الحكيـ 30

 عبػػػد الػػػرحمف الصػػػفطي فيمػػػي 33
 الصفطي الشيخ

 ـ 1069 ـ 797 ـ1067 ـ 796 الجراحة العامة
 ـ 11  طب األسرة

 جـ جـ 1114 جـ جـ834 جـ جـ 1113 جـ جـ 833 الجراحة العامة عبد الرحمف عصاـ المحمدي 31

 م1288 م813 م1286 م812 الجراحة العامة عبد اهلل محمد فتح اهلل 35

 جـ جـ 1231 م877 جـ جـ 1221 م878 الجراحة العامة عالء محمد شفيؽ 36

 م1258 م878 م1256 م876 الجراحة العامة عمى أحمد عمى ىيكؿ 37

 م1275 م716 م1274 م715 الجراحة العامة عمر محمد عادؿ أحمد 38

 م1253 م818 م1252 م816 الجراحة العامة عمرو إبراىيـ محمد 39

 م1288 م871 م1286 م871 الجراحة العامة عمرو مرض جابر 12

 م1211 م815 م1271 م813 الجراحة العامة كريـ رجائي عبد الفتاح 11

 جـ جـ 1153 جـ جـ 814 جـ جـ 1152 جـ جـ 813 الجراحة العامة محسف يسري عبد الفتاح 10

 م1213 م713 م1212 م712 الجراحة العامة محمد سعد عبد الرؤؼ 13
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 جـ جـ1213 جـ جـ 836 جـ جـ1212 جـ جـ 835 الجراحة العامة محمد ىاني إبراىيـ الكيالني 11

 جـ جـ1218 جـ جـ852 جـ جـ1215 جـ جـ851 الجراحة العامة محمود زىير السيد 15

 جـ1115 جـ628 جـ1114 جـ626 الجراحة العامة محمود محمد رمضاف 16

 جـ جـ1216 م881 جـ جـ1215 م861 الجراحة العامة محمود يسري عيد 17

 جـ جـ1115 جـ جـ837 جـ جـ1112 جـ جـ835 الجراحة العامة مروة طاىر عبد الخالؽ  18

 جـ جـ1116 جـ جـ841 جـ جـ1115 جـ جـ847 الجراحة العامة مروة طمعت محمد 19

 جـ جـ1131 جـ جـ821 جـ جـ1137 جـ جـ827 الجراحة العامة مروة عمى محمد 52

 م1268 م877 م1266 م878 الجراحة العامة مروة محـر إبراىيـ سالـ 51

 جـ جـ1216 جـ جـ861 جـ جـ1214 جـ جـ851 الجراحة العامة مروة محمد سعد فرج 50

 جـ جـ1171 جـ جـ841 جـ جـ1181 جـ جـ831 الجراحة العامة مروة ىنداوي السيد إبراىيـ 53

 م1261 م883 م1251 م882 مةالجراحة العا منى عبد الحميد خميفة 51

 جـ جـ1148 جـ جـ831 جـ جـ1145 جـ جـ821 الجراحة العامة مؤمف إبراىيـ الطنطاوي السيد 55

 م1238 جـ جـ863 م1236 جـ جـ862 الجراحة العامة ميادة ىشاـ عبدالحميد محمد 56

 جـ1185 جـ631 جـ1183 جـ638 الجراحة العامة ميرنا حساـ الديف توفيؽ 57

 دور ثان ل 532 دور ثان ل 531 الجراحة العامة نايؼ محمد محمود 58

 جـ جـ1228 م871 جـ جـ1218 م881 الجراحة العامة نجالء عبداليادي عبد الرازؽ 59

 جـ جـ1211 جـ جـ858 جـ جـ1211 جـ جـ856 الجراحة العامة نسمة أحمد مصطفي عبدالسالـ 62

 م1263 م875 م1262 م874 الجراحة العامة نيي جماؿ عبد المعز 61

 جـ جـ1216 جـ جـ857 جـ جـ1212 جـ جـ854 الجراحة العامة نيي حمدي مرسي 60

 جـ جـ1234 جـ جـ866 جـ جـ1231 جـ جـ863 الجراحة العامة ىاجر شعباف عبد القوي 63

 جـ جـ1216 م882 جـ جـ1212 م867 الجراحة العامة ىاجر عادؿ عبد الحميد 61

 جـ جـ1117 جـ جـ845 جـ جـ1118 جـ جـ844 الجراحة العامة جابرىالة جيوش  65

 جـ1163 جـ جـ683 جـ1162 جـ جـ682 الجراحة العامة ىدي جميؿ عبد العزيز أحمد 66

 جـ جـ1112 جـ جـ618 جـ جـ1111 جـ جـ616 الجراحة العامة ىند ىشاـ عبد الحميد 67

 جـ جـ1212 جـ جـ862 جـ جـ1211 جـ جـ861 الجراحة العامة وئاـ مصطفي بيومي 68

 جـ جـ1135 جـ جـ813 جـ جـ1132 جـ جـ811 الجراحة العامة وساـ محمد رضا عبد الستار 69

 جـ جـ1182 جـ جـ838 جـ جـ1181 جـ جـ836 الجراحة العامة يسر اهلل عبد المنعـ شحاتو 72

 م1328 م736 م1324 م733 الجراحة العامة يمني عماد صبري 71

 م1251 جـ جـ862 م1247 جـ جـ861 الجراحة العامة مد عصاـ الديف جابر صالحأح 70

 م1275 م712 م1273 م711 الجراحة العامة محمد طاىر رجب 73

 جـ جـ 42 جـ جـ 41 طب األسرة
 جـ جـ1216 م867 جـ جـ1215 م868 الجراحة العامة محمد مجدي فتحي 71

 جـ جـ1187 جـ661 جـ جـ1188 جـ667 الجراحة العامة مصطفي ياسيف سعيد 75

 جـ جـ1116 جـ جـ816 جـ جـ1115 جـ جـ815 الجراحة العامة أسامة مصطفي السيد 76

 م1211 م713 م1211 م712 الجراحة العامة لبيب مجدي قاسـ سالـ 77

 م1238 جـ جـ 424 م1236 جـ جـ 423 النساء والتوليد إسراء محمد فتح اهلل 78

 جـ جـ 1232 م431 جـ جـ 1231 م431 النساء والتوليد الديفتياني عصاـ  79
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 جـ جـ 1226 جـ351 جـ جـ 1225 جـ357 النساء والتوليد حناف أحمد عبد العظيـ 82

 م1275 جـ جـ 425 م1273 جـ جـ 423 النساء والتوليد محمود شوقي عبد 81

 ـــــــ ل281 دور ثان ض281 النساء والتوليد ىيثـ ىشاـ الزيات 80

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  514/7/3/2020الموضوع رقم 

ــــيم والطــــالب د/ أ.مــــذكرة  ــــة لشــــئون التعم ــــى اعتمــــاد المجمــــوع التراكمــــي لمعــــام الجــــامعي  الموافقــــةػػػػػػػ بشػػػػأف وكيــــل الكمي عم
 عمى النحو التالي :0229/0202

    655  ػ عدد الناجحوف
 000   ػ ممتاز
   320  جدا ػ جيد

  119   ػ جيد //
 10   ػ مقبوؿ

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  721/7/3/2020الموضوع رقم 

الػدور األوؿ بالفرقػة السادسػة  كـل مـن :لعمـى تصـويب نتيجـة  الموافقـةػػػػ بشػأف  لشـئون التعمـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكمية 
عمـى النحـو وذلـك بنـاء عمـى حكـم محكمـة القضـاء اإلداري بالمنوفيـة  0219/0202لمعاـ الجػامعي  مي الكمي والتراك عوالمجمو 
 التالي :

 

 م
 

 االســــــــــــــــــــم
 

 المادة
 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل

 التراكمي المجموع الدرجة  التراكمي المجموع الدرجة
ساء الن ياسميف عبد العظيـ عفيفي  1

 والتوليد
396  
 جيد جدا

1036 
 ممتاز

5633 
 ممتاز

108.5 
 ممتاز

1068.5 
 ممتاز

5665.5 
 ممتاز

النساء  شروؽ محمد عمى شرويد 0
 والتوليد

380 
 جيد جدا

1189 
 جيد جدا

5759 
 ممتاز

398.5 
 جيد جدا

1025.5 
 جيد جدا

5775.5 
 ممتاز

 

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: موضوعات  خامسا
  217/7/3/2020الموضوع رقم 

ــى  ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة  عمػػؿ إعػػالف عػػف وظيفػػة مػػديرا لمعمػػؿ الموافقــة عم
الكميػة أ.د/ وتء فريػد عبػد العزيػز أسػتاذ القمػب الميارات وكذلؾ وظيفة نائب مدير لممعمؿ أيضا )وذلؾ بأف مديرة معمؿ الميارات ب

 واألوعية الدموية عمى وشؾ الوصوؿ لسف أستاذ متفرغ( .
 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
  017/7/3/2020الموضوع رقم 

قــد اتفـاق بــين الكميــة والمركــز الموافقــة عمـى صــيا ة ع ػػػ بشػأفمـذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لشـئون خدمــة المجتمــع وتنميـة البيئــة 
 المصري لمتدريب )شركة ميدي ترين ايجبت( والمرخص من جمعية القمب األمريكية وبرام  كمية الجراحين األمريكية .

 القــــرار :
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 ... ويرفع لمجامعة . الموافقػػػػػػػػػة
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: :سادسا
  317/7/3/2020الموضوع رقم 

بالكميػة  الفسػيولوجيابقسػـ  المعيػدةأسـماء معـوض أحمـد سـابق / ةالطبيبػالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  يئة التدريسمذكرة شئون ى
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصوليا لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  117/7/3/2020الموضوع رقم 

 كؿ مف :الموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الباثولوجيابقسـ  المعيدة   ـــ ط/ لمياء صبري أبو النصر2 
 الباثولوجيابقسـ  المعيدة ـــ ط/ نورىان صفوت عبد الرازق 0 
 الباثولوجيابقسـ  المعيدة ـــ ط/ أيو يسري أبو زيد شحاتة 3 

 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصوليـ ساعد بذات القسـ والكمية نظرابالكمية لشغؿ وظيفة مدرس م
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  417/7/3/2020الموضوع رقم 

بالكميػة  التشػريحبقسػـ  المعيػدةالنجـار مين ىدير عبد المحسن أ/ ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصوليا غؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرالش

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 
 

  417/7/3/2020الموضوع رقم 

 عصػابجراحػة المػخ واألبقسػـ  المعيػدىشـام محمـود مـدين / الطبيػبالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولو بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  717/7/3/2020الموضوع رقم 

 الجراحػة العامػةبقسػـ  دالمعيػأحمـد سـمير عبـد العظـيم عرفـو / الطبيػبالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .لحصولو  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  517/7/3/2020الموضوع رقم 

 الجراحػة العامػةبقسػـ  المعيػدلحميـد مخمـوف محمد عمـى عبـد ا/ الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولو بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  517/7/3/2020الموضوع رقم 

الجراحػة العامػة بقسػـ  المػدرس المسػاعدفاطمـة إبـراىيم يوسـف / ةبػالطبيالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  521/7/3/2020الموضوع رقم 

بقسػـ  المػدرس المسػاعدأبـو اليزيـد عمـى عبـد الجـواد  إيمـان/ ةالطبيبػمـى تعيـين الموافقـة عػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظراالفارماكولوجيا اإلكمينيكية 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  215/7/3/2020الموضوع رقم 

األمػػراض بقسػـ  المػدرس المسػػاعدأميــرة الشــحات مصــطفي / ةالطبيبػالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػأف  كرة شــئون ىيئــة التــدريسمـذ
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظراالجمدية والتناسمية 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  015/7/3/2020موضوع رقم ال

بالكميػة لشػغؿ وظيفػة  الطفيميػاتبقسػـ  المػدرس أمـاني إبـراىيم عمـار/ دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذ

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

  315/7/3/2020الموضوع رقم 

بالكميػة  أمراض النساء والتوليدبقسـ  المدرس ىشام عمى محمد عمار/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذلشغؿ وظيفة 

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

  115/7/3/2020الموضوع رقم 

بالكميػة  طػب األطفػاؿبقسـ  المدرس وائل عباس عبد المقصود بحبح/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة عمي قرار المجنة العممية بناءابذات القسـ والكمية مساعد  أستاذلشغؿ وظيفة 

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

  415/7/3/2020الموضوع رقم 

بالكميػة لشػغؿ  التخػديربقسػـ  المػدرس خالـد محمـد أحمـد جـاب اهلل/ دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  تاذأسوظيفة 

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

  415/7/3/2020الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
  أمراض النساء والتوليدبقسـ  أستاذ مساعد  يد جمعةعالء مسعود عبد الج/ ػػػ د1
  أمراض النساء والتوليدبقسـ  أستاذ مساعد   محمد عبد الغني عمارة/ ػػػ د0

 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 
 القــــرار
 معة ... ويرفع لمجاعمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  751/7/3/2020الموضوع رقم 

بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد ميرفـت محمـد عبـد المـنعم الـدالتوني/ د تجديـد إعـارةالموافقـة عمـى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التـدريس
 . 1/1/0201اعتبارا مف  العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة عاشر لمدة عاـ  بالكميةوطب المجتمع  الصحة العامة

 لقــــرار :ا
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  515/7/3/2020الموضوع رقم 

جراحة التجميؿ والحروؽ بقسـ  المدرسأحمد عبد العزيز تعمب د/  تجديد إعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 0/3/0201اعتبارا مف  بمركز النييؿ بدولة الكويتبدوف مرتب لمعمؿ ثالث لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  515/7/3/2020الموضوع رقم 

 طػب األطفػاؿبقسػـ األسػتاذ  حاتم حامد أبو العزم الشوربجيد/ أ. تجديد إعارةالموافقة عمى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
عتبػػػارا مػػػف سػػػنيف لمعمػػػؿ بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ا)ميمػػػة قوميػػػة( لمعػػػاـ الثػػػاني بػػػدوف مرتػػػب بعػػػد انتيػػػاء مػػػدة العشػػػر  بالكميػػػة

12/5/0201 . 
 القــــرار :

دارة الجامعة .  يعاد دراسة الممؼ في الشئوف القانونية وا 
  521/7/3/2020الموضوع رقم 

والصػدر  جراحػة القمػببقسػـ  المدرسمحمد جودة عبد المطيف د/  تجديد إعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 11/5/0201اعتبارا مف  بدولة الكويتبدوف مرتب لمعمؿ ثالث لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  215/7/3/2020الموضوع رقم 

 لمػدة بالكميػة األشػعة التشخيصػيةبقسػـ  األسػتاذ أشرف أنس زيتون/ أ.د إعارة النظر في منحػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . تاريخ قيامو بيااعتبارا مف بالمممكة العربية السعودية بدوف مرتب لمعمؿ  عاـ األوؿ
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  015/7/3/2020الموضوع رقم 

األطفػاؿ طػب بقسػـ المسػاعد  األسػتاذمحمد سـعيد محمـد المكـاوي / أ.د إعارة النظر في منحػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . تاريخ قيامو بيااعتبارا مف بالمممكة العربية السعودية بدوف مرتب لمعمؿ  عاـ األوؿ لمدة بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  351/7/3/2020الموضوع رقم 

بقسـ أمراض النساء والتوليد األستاذ النظر في مد أعاره أ.د/  محمد فتح اهلل أبو النصر ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
بالمممكة العربية السعودية نظرا لمظروؼ التي تمر بيا البالد وتوقؼ  32/6/0201حتى  3/3/0201بالكمية بصفة استثنائية مف 

 .  وعدـ تمكنو مف العودة وحتى يتسنى لو الحصوؿ عمى كافة مستحقاتو حركة الطيراف
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  115/7/3/2020الموضوع رقم 

لمتدريس بالكمية  الباطنة العامةاألستاذ بقسـ  السيد إبراىيم الميثي الشايبأ.د/ عملالنظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 لطمبة الزمالة المصرية في الجياز اليضمي وأمراض الباطنة عمى أف يكوف ذلؾ خارج أوقات العمؿ الرسمية بواقع يوـ واحد

 السبت(.يـو أسبوعيا )
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  415/7/3/2020الموضوع رقم 
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في بالكمية  األمراض المتوطنةبقسـ المساعد األستاذ نجالء سعيد العبد أ.د/ عملالنظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
عمما بأنو سيكوف عمميا كمدربو لمتدريس لطمبة الزمالة المصرية ة مستشفي اليالؿ لمتأميف الصحي شبيف الكوـ محافظة المنوفي

 السبت(.يـو أوقات العمؿ الرسمية بواقع يوـ واحد أسبوعيا ) بالزمالة في غير
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 : موضوعات العالقات الثقافية : سابعا
  415/7/3/2020الموضوع رقم 

نيي أحمد عبد الحميد / ةلمطبيباألجازة الدراسية مد الموافقة عمى  ػ بشأفمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الك
وعضو األجازة الدراسية لجمع المادة العممية بجامعة فرممي بالكمية  الجراحة العامةبقسـ طب الطوارئ المدرس المساعد  الجندي

 اتلتحاؽألنيا مازالت تعمؿ عمى الجزء العممي وتحتاج  7/10/0201حتى  8/10/0202بإنجمترا لمدة عاـ ثاني اعتبارا مف 
 أبحاثيا وذلؾ بتمويؿ خارجي وبدوف تحمؿ الجامعة أي نفقات بالخارج . تستكماؿبنظاـ تدريبي 

 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  715/7/3/2020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى حضور كل من :  ػ بشأفيا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العم
 ثانيأخصائي مكتبات  ىند محمد الجاكيالسيدة/  أخصائي مكتبات أوؿ ياسمين إبراىيم السيدالسيدة/ 

أكتوبر  08حتى  06لحضور المؤتمر العممي الثالث والعشريف لمجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات واألرشيؼ في الفترة مف 
 ( جنية لمفرد الواحد .622نفقة الجامعة وتكاليؼ حضور المؤتمر )عمى  0201

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  515/7/3/2020الموضوع رقم 

دارة االتفاقيات والمؤتمرات/ أ عرض خطاب المقاء الذي تم بين سفيرنا  ػ بشأف المدير العام لإلدارة العامة لمعالقات الثقافية وا 
م والسيد/ انتصار صغيرون وزير التعميم العالي السودانية حيث تناول المقاء طمب الجانب السوداني عمل شراكات في الخرطو 

أكاديمية مع الجامعات المصرية خاصة في مجاالت البحث العممي ونقل التكنولوجيا وقد طمبت سيادتيا مقترحات تفصيمية في 
 ىذا الشأن .
 القــــرار :

 مجامعة .الموافقة .. ويرفع ل
 

 : ثامنا : موضوعات البحوث العلمية 
  515/7/3/2020الموضوع رقم 

مراجعػة البروتوكػػوتت المقدمػة مػػف السػادة األطبػػاء المتقػدميف لمتسػػجيؿ  ػػ بشػػأفأ.د/ وكيــل الكميــة لمدراسـات العميــا والبحــوث مـذكرة 
 وتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة ( بر 38تمت الموافقة عمى )بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .ودكتوراه ( بروتوكول ماجستير21بتعديل )
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  422/7/3/2020الموضوع رقم 

 لي:الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التا ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1 أستاذ مساعد الباطنة العامة د/ أحمد راغب توفيؽ سالـ 1



 21/3/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي السابعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 08/3/0202والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

13 

 
 

 5 زميؿ الطب الشرعي والسمـو د/ ىبو عبد الوىاب يحيي الشاطر 0
 7 مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية د/ ثريا أحمد عبد الجواد عمر 3

 
 القــــرار :

 امعة .الموافقة .. ويرفع لمج
  422/7/3/2020الموضوع رقم 

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

 
 عدد األبحاث الدرجة القسـ اتسػػػػػـ ـ
  0 مدرس طب األسرة د/ أية مصطفي بركات 1
 1 مدرس األمراض الجمدية والتناسمية د/ وفاء أحمد شحاتو 0
 1 أستاذ مساعد الباثولوجيا د/ داليا رفعت الشراكي 3
 1 مدرس الطفيميات د/ سموي فؤاد أحمد عشبية 1
 1 مدرس الطب الطبيعي والتأىيؿ د/ميا عبد الرؤؼ سالماف 5
 1 مدرس جراحة العظاـ د/ إسماعيؿ توفيؽ بدر 6
 1 زميؿ الطب الشرعي والسمـو ىبو عبد الوىاب يحيي الشاطر د/ 7
 1 أستاذ مساعد الباثولوجيا د/نانيس شوقي ىولو 8
 3 أستاذ مساعد طب األسرة د/ نجوي نشأت حجازي 9

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  042/7/3/2020الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 8/10/0202 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ شيماء السيد أميف موسي 1
 07/10/0202 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي رة عبد المؤمف عبد الحميـط/أمي 0
 7/0/0201 ماجستير رة وصحتياطب المناطؽ الحا ط/ محمد عطية السيد عابديف 3
 31/1/0202 ماجستير أمراض الباطنة العامة أسماء محمد الدريري محمدط/ 1
 12/0/0201 دكتوراه قمب واألوعية الدمويةأمراض ال راند أحمد فؤاد محمد عبد الفتاحط/ 5
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ إيماف حمدي عبد العزيزط/ 6
 7/0/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أسماء مجدي سعيد أبو غزالو ط/ 7
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ زينب سامي عبد الفتاح  ط/ 8
 7/0/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية مصطفي محمد عبد الرحيـ ط/ 9
 08/0/0201 ماجستير أمراض الباطنة العامة عبد السميع عثماف حسف ط/ 12
 08/0/0201 دكتوراه أمراض الباطنة العامة محمد الشحات النجدي قطب ط/ 11
 08/0/0201 ماجستير طب وجراحة العيف نياه سعد محمد سيد ط/ 10
 08/0/0201 ماجستير طب وجراحة العيف عبد الوىاب أحمد نيرميف محمدط/ 13
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 31/1/0201 ماجستير طب وجراحة العيف مريـ نسيـ فوزي اسكندر ط/ 11
 08/0/0201 ماجستير الجراحة العامة أحمد طاىر أبو النجار محمود  ط/ 15
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ أسامة محمد محمد شريؼ ط/ 16
 08/0/0201 ماجستير الجراحة العامة عمى عبدهآتء جودة  ط/ 17
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ سند جماؿ إبراىيـ بدر ط/ 18
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ إيماف عبد الموجود محمود ط/ 19
 08/0/0201 ماجستير طب وجراحة العيف منى عبد الرحمف عبد القوي ط/ 02
 08/0/0201 ماجستير العظاـجراحة  ماجد إبراىيـ فؤاد ط/ 01
 08/0/0201 ماجستير طب وجراحة العيف أميرة عبد اهلل السعيد ط/ 00
 7/3/0201 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمود خميؿ محمود ط/ 03
 08/0/0201 دكتوراه طب وجراحة العيف أحمد عادؿ زناتي سالمة ط/ 01
 7/3/0201 ماجستير طؽ الحارة وصحتياطب المنا عمر رضا عبد المقصود ط/ 05
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/أحمد ميدي السيد فتيح 06
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/ ميدي أحمد عبد الحؽ عطايا 07
 08/0/0201 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف ط/ إيماف بكر عبد الجواد سنبؿ 08
 03/0/0201 ماجستير ألنؼ واألذف والحنجرةا ط/ ىبو اهلل محمد الدسوقي 09
 01/0/0201 ماجستير طب األسرة ط/ رشا توكؿ محمد النادي 32
 08/0/0201 دكتوراه األشعة التشخيصية ط/ محمد محمد أبو مسمـ إبراىيـ 31
 07/0/0201 ماجستير الجراحة العامة فاطمة السيد يوسؼ ط/ 30
 01/0/0201 ماجستير وأمراض النساء التوليد شريؼ رمضاف عبد الحميدط/ 33
 3/1/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية محمد ىشاـ أحمد غنيـط/ 31
 08/0/0201 ماجستير األشعة التشخيصية بسمة محمد عبد الحميد الناديط/ 35
 08/0/0201 دكتوراه األمراض الباطنة العامة ىاني أبو اليزيد إسماعيؿ أبو زيدط/ 36
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ دعاء حاتـ منصور محمد /ط 37
 7/0/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية وساـ عادؿ عمى الدميريط/ 38
 08/0/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/ مياد إبراىيـ محمد عبد الكريـ 39
 07/1/0201 ماجستير التشريح واألجنة ط/ فاطمة فوزي السيد ندا 12

 ـــرار :القـ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  423/7/3/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى إجراء المشروع البحثي الخاص بقسم الجراحة العامة  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 ا والبحوث .األستاذ بالقسـ ونائب رئيس الجامعة الدراسات العميالمقدم من أ.د/ أحمد فرح القاصد 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
  142/7/3/2020الموضوع رقم 

 : ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ــ موضوع التحول الرقمي .2
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وتوكول الرسالة من القسم قبل انتياء المدة القانونية ــ طمبات استكمال الماجستير لطمبة الدبمومة ضرورة التقدم لمبر 0
 )سنتين من تاريخ الحصول عمى الدبمومة( .

ــ المقترحات الخاصـة بالسـادة أعضـاء ىيئـة التـدريس والييئـة المعاونـة بيـدف رفـع مقترحـات لتعـديل نصـوص مـواد 3
 والئحتو التنفيذية )خالل أسبوع( 2970سنة 19قانون تنظيم الجامعات 

إضافة أسماء أعضاء ىيئة التدريس عمى بحث مستخرج مـن رسـالة عمميـة  يـر مشـاركين بيـا أو مشـرفين عميـو ــ 1
 )ماجستير ـــ دكتوراه( .

ــــ الئحــة التميــز والتكــريم الجديـدة بجامعــة المنوفيــة جــائزة الجامعـة )التشــجيعية ــــ التفــوق ــــ التقديريــة ـــــ الترجمــة ـــــ 5
 رسائل عممية )م .د( أ.د/ مصطفي بيجت عبد المتعال لممتميزين( .التأليف العممي ـــ أفضل 

 ــ أقترح آلية جديدة وقواعد محددة لمصرف عمى بند األبحاث والتجارب العممية بالكمية .6
 . 32/20ــ شفوي الجزء األول ـــ كل األقسام 8  . 32/3/0202ــ سير االمتحانات حتى 7
  691  28/0229  2225  27/0228ت العميا  ــ تناقص أعدد المتقدمين بالدراسا9

 األسباب الحمول .  592 29/0202
 ــ إنشاء الدبمومة المينية في التعميم الطبي .22
 ــ تعديل عدد لجنة اإلشراف في قسم األمراض الجمدية والتناسمية وقسم طب األطفال .22
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  442/7/3/2020الموضوع رقم 

 لكؿ مف :الماجستير تسجيؿ موضوع رسالة استكماؿ  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
 األمراض الجمدية والتناسميةنرميف محمد محمد الوسية     ػػ ط/ 0   جراحة العظاـ  ػػ ط/ شريؼ محمد صالح  1 

 القــــرار :

 امعة لمدراسات العميا والبحوث عرض الموضوع عمى أ.د/ نائب رئيس الج
  442/7/3/2020الموضوع رقم 

ودكتػوراه ( دبمػـو وماجسػتير  38لعػدد ) مـد فتـرة الدراسـةالموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث ـ بشـأن
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

  حو التالي :  ... ويرفع لمجامعةعمى الن لمدة عام آخرليـ  مد فترة الدراسةالموافقة عمى 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    تريزة فايز صبحيػ ط/ 1
 ماجستير جراحة المسالؾ البولية   محمود عبد العزيز عامرػ ط/ 0
 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  محمد أبو اليزيد أحمد عطيةػ ط/ 3
 ب وجراحة العيفماجستير ط  محمود إبراىيـ حسف عمى عامرػ ط/ 1
 ماجستير طب وجراحة العيف   نيفيف حامد زكريا أبو النجاػ ط/ 5
 ماجستير طب األطفاؿ   أسماء حسانيف أبو سيؼػ ط/ 6
 ماجستير طب األطفاؿ  إيماف حمدي عبد العزيز ىويديػ ط/ 7
 ماجستير طب األطفاؿ  ماجد محمد عبد الجواد حجابػ ط/ 8
 ماجستير طب األطفاؿ   دينا حسف محمود عثمافػ ط/ 9

 ماجستير طب األطفاؿ  محمد رضا عبد السالـ إبراىيـػ ط/ 12
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أية فتحي عبد الحكيـ عبد المنعـػ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أسماء مجدي سعيد أبو غزالةػ ط/ 10
 تير األمراض الجمدية والتناسميةماجس  أسماء عمى السيد أبو الحسفػ ط/ 13
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 ماجستير الجراحة العامة   أحمد ربيع محمد حسنيفػ ط/ 11
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد محمد بدر موسيػ ط/ 15
 أمراض الباطنة العامةماجستير   محمد حسف محمد العميريػ ط/ 16
 طب الطوارئماجستير   محمود طارؽ عبد الحميـ طوتفػ ط/ 17
 األشعة التشخيصيةماجستير   إجالؿ أحمد إبراىيـ كامؿػ ط/ 18
 األشعة التشخيصيةماجستير   حناف طريؼ زكي درويشػ ط/ 19
 دبموـ طب األطفاؿ  مصطفي محمد عباس طمبةػ ط/ 02
 التوليد وأمراض النساء دبموـ  ىبو يسري السيد الفيشاويػ ط/ 01
 درية والتدرفدبمـو األمراض الص   دينا جماؿ السيد مرسيػ ط/ 00
 دبموـ طب األطفاؿ  أسماء جماؿ جابر أبو خضرةػ ط/ 03
 ماجستير طب وجراحة العيف  سمر عبد الشافي محمد بدرػ ط/ 01
 دبموـ طب األسرة  داليا أحمد سيد أحمد جادوػ ط/ 05
 المسالؾ البوليةراحة دبموـ ج  محمد صابر محمد مميجيػ ط/ 06
 ماجستير طب وجراحة العيف  ريـنعمو الشحات فتحي عبد الكػ ط/ 07
 ماجستير طب األطفاؿ  إيماف أحمد عبد الحميد منصور ػ ط/08
 ماجستير طب وجراحة العيف  منى حسف توفيؽ الخرخيسيػ ط/09
 ماجستير عالج األوراـ والطب النووي   محمد طو محمود طو ػ ط/32
 والتدرفماجستير األمراض الصدرية   محمود عبد الرازؽ البشبيشي ػ ط/31
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  أحمد عمى سعد عمى حسف ػ ط/30
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمود سامي عبد اهلل محمد دغيش ػ ط/33
 ماجستير األشعة التشخيصية شروؽ محمد عبد المنعـ الدتتوني ػ ط/31
 العامة ماجستير الجراحة  عالء محمد بدوي الحايس ػ ط/35
 ماجستير الجراحة العامة   وجيو محمد فرحات عمى ػ ط/36
 ماجستير طب األطفاؿ  بيشوي صدقي تامر عبد النور ػ ط/37
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مصطفي محمد عبد الرحيـ محمد ػ ط/38

  742/7/3/2020الموضوع رقم 

درجػة دكتػوراه التخػدير والعنايػة المركػزة لمطبيبػة/  قيـدنقـل الموافقـة عمـى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . مف كمية طب المنوفية إلى كمية طب بنيا راندا عطية عبد الحميد

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  542/7/3/2020الموضوع رقم 

 عمى النحو التالي : قبول االعتذارالموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ياتختيػار شػفوي والمقػرر  امتحـاندخـول عـن دكتوراه طب المناطؽ الحارة وصػحتيا   خالد عبد المنعم أبو ريشةػػ ط/ 1

 .0202دور أكتوبر 
لشػػفوي والمقػػرر العممػػي وا امتحــاندخــول عــن دكتػػوراه أمػػراض القمػػب واألوعيػػة الدمويػػة   ىشــام رفعــت جــاب اهللػػػػ ط/ 0
 .0202دور أكتوبر  ياتختيار 

 . 0202دور أكتوبر  امتحاندخول عن دكتوراه األمراض العصبية والنفسية   إيناس عاطف ػػ ط/ 3
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ــةػػػػ ط/ 1 ــد المقصــود خميف العممػػي والشػػفوي دور أكتػػوبر  امتحــاندخــول عــن دكتػػوراه جراحػػة القمػػب والصػػدر   عــادل عب
0202. 

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعة . الموافقة ..
  542/7/3/2020الموضوع رقم 

 عميـاء عمـى فتحـي مصـطفيالقيػد لمطبيبػة/  قطع اإليقـافالموافقة عمى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . دكتوراه طب األطفاؿ

 القــــرار : 

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  224/7/3/2020الموضوع رقم 

( درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػوراه 16لعػدد ) إيقـاف القيـدػ بشػأف الموافقػة عمػى  / وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوثمذكرة أ.د
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

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

 بأثر رجعي   1/12/0216مف  )ثالث سنوات(لمدة   مةماجستير الجراحة العا ميدي أحمد عبد الحؽ عطاياػػ ط/ 1
 بأثر رجعي    1/1/0218مف  عاميفلمدة   ماجستير الجراحة العامة  سامي حممي محمد موتناػػ ط/ 0
 لظروؼ خاصة        1/1/0219مف  عاميفلمدة  ماجستير جراحة المسالؾ البولية         محمد السيد الدسوقيػػ ط/ 3
 1/12/0216حتى 1/12/0215مف  عاميفلمدة   ماجستير طب األطفاؿ  دي السيد فتيحأحمد ميػػ ط/ 1

 بأثر رجعي 1/12/0219حتى   1/12/0218مف  
 بأثر رجعي     1/12/0219مف  عاـلمدة   ماجستير الجراحة العامة  حساـ محمد عادؿ إبراىيـػػ ط/ 5
 لظروؼ خاصة       1/12/0219مف  عاميفلمدة  ية المركزودكتوراه التخدير والعنا نيا محمد السيد المستكاويػػ ط/ 6
 بأثر رجعي   1/1/0218مف  عاميفلمدة   ماجستير جراحة العظاـ  محمد حمدي السيد محمدػػ ط/ 7
 بأثر رجعي     1/12/0218مف  عاـلمدة  أسماء مجدي سعيد أبو غزالة  ماجستير األمراض الجمدية والتناسميةػػ ط/ 8
 لظروؼ خاصة        1/12/0202مف  عاـلمدة  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية     ى عبد المقصودعمىند ػػ ط/ 9

 بأثر رجعي     1/12/0216مف  عاـلمدة  ماجستير أمراض الباطنة العامة إيماف عمى محمد النادي  ػػ ط/ 12
 بأثر رجعي     1/1/0218مف  عاـلمدة  ماجستير جراحة المسالؾ البولية  أحمد فكري سعد رزؽػػ ط/ 11
 بأثر رجعي     1/12/0217مف  عاـلمدة  دبموـ طب وجراحة العيف  مي عبد الموجود محمود ػػ ط/ 10
 بأثر رجعي        1/12/0216مف  عاميفلمدة  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية     منى إبراىيـ إبراىيـػػ ط/ 13
 بأثر رجعي       1/12/0218مف  عاـلمدة ـ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أميرة عبد المؤمف عبد الحميػػ ط/ 11
 بأثر رجعي       1/12/0219مف  عاـلمدة  ماجستير طب وجراحة العيف مريـ نسيـ فوزي اسكندر  ػػ ط/ 15
 بأثر رجعي       1/1/0219مف  عاـلمدة ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مصطفي محمد عبد الرحيـػػ ط/ 16

  224/7/3/2020الموضوع رقم 

( درجػة ماجسػتير ودكتػوراه 9لعػدد )الموافقة عمـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   حسنة السيد عمى النجار ـ ط/2

 بالكمية.األمراض الجمدية والتناسمية بقسـ مدرس   ىبو اهلل سعد الدين خميل بازيدد/  إضافة ب
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 ماجستير الجراحة العامة  أحمد ربيع محمد حسنين ـ ط/0
 الجراحة العامة بالكمية )لمسفر لمخارج( . بقسـأستاذ   برفع اسم أ.د/ أشرف عبد اليادي زين الدين

ضافة  الجراحة العامة بالكمية.قسـ أستاذ ورئيس   حاتم محمود سمطاند/ كل من : أ. وا 
 الجراحة العامة بالكمية.قسـ مدرس ب   محمود مجدي العباسيد/ ـــ 
 ماجستير طب األطفال  سارة سامي طاىر محمد ـ ط/3

 ( .لظروؼ خاصةبالكمية ) طب األطفاؿبقسـ مساعد أستاذ    فتوحوفاء مصطفي أبو البرفع اسم د/ 
ضافة  بالكمية. طب األطفاؿقسـ بأستاذ     ميا عاطف توفيقد/ أ. وا 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  إيمان فوزي مصطفي السنواني ـ ط/1
 مية.األشعة التشخيصية بالكبقسـ أستاذ مساعد    شيماء عبد الحميد حسنيند/  إضافة ب

 وعالج اآللم التخدير والعناية المركزةماجستير   مي محمد عادل محمد ـ ط/5
 بالكمية )لرعاية الطفؿ( . التخدير والعناية المركزةبقسـ مدرس     برفع اسم د/ رباب محمد حبيب

ضافة  بالكمية. التخدير والعناية المركزةقسـ مدرس ب    مصطفي سعيد فييمد/    وا 
 وعالج اآللم التخدير والعناية المركزةماجستير   عبد الحميدمحمد عوني  ـ ط/6

 بالكمية )لرعاية الطفؿ( . التخدير والعناية المركزةبقسـ مدرس     برفع اسم د/ رباب محمد حبيب
ضافة  بالكمية. التخدير والعناية المركزةقسـ مدرس ب  عالء الدين عبد السميع عيادد/    وا 

 دكتوراه طب األطفال القادررحاب جودة محمد عبد  ـ ط/7
 طب األطفاؿ بالكمية )حاجة الرسالة( .قسـ أستاذ ب   فادي محمد الجنديد/ برفع اسم أ.

ضافة  طب األطفاؿ بالكمية.قسـ أستاذ ورئيس     أحمد أنور خطابد/ أ. وا 
 جراحة العظامماجستير   أحمد رجب أبو زيد رجب ـ ط/8
 بالكمية )لمسفر لمخارج وتنازلو عف اإلشراؼ( . جراحة العظاـقسـ أستاذ مساعد ب        ياسر سعد الدين حنوتد/ برفع اسم  

ضافة  بالكمية. جراحة العظاـقسـ أستاذ مساعد ب   أحمد إبراىيم زايدةد/  وا 
 جراحة العظامماجستير   عمرو محمد عبد الفتاح أبو سعده ـ ط/9
 بالكمية )لمسفر لمخارج وتنازلو عف اإلشراؼ( . جراحة العظاـقسـ عد بأستاذ مسا        ياسر سعد الدين حنوتد/ برفع اسم  

ضافة  بالكمية. جراحة العظاـقسـ أستاذ ب  طاىر عبد الستار عيدد/ أ. وا 
  204/7/3/2020الموضوع رقم 

( رسػػالة 11)لعػػدد  تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النشر بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيل
 أمراض الباطنة العامة دكتوراه  ىاني أبو زيد إسماعيل أبو زيدـ ط/ 2

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ ستأ   إيياب أحمد عبد العاطيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعمجابكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست   السيد إبراىيـ الشايبػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    ح أحمد جبرممدو ػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 

 أمراض الباطنة العامةدكتوراه   محمد الشحات النجدي قطبـ ط/ 0
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  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   عالء عبد السالـ داوودػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   سناء سيد حافظ حزاريفػ أ.د/ 
  اإلسكندريػػػػػة ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػةالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـبمساعد اذ أست   إيماف زكي أحمد عزاـػ أ.د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    وسام عادل عمى الدميريـ ط/ 3
  المجنة :
 ػػػػػةػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   ماجدة مصطفي حجاجػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أسماء مجدي سعيد أبو  زالةـ ط/ 1
  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   جابر عنتر فرج عزةػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    بسمة مراد عمىػ أ.د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    أسماء نجيب أحمد الفوالـ ط/ 5
  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   عبد اهلل محمد عطيةػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    اشامحمد أحمد بػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    محمد ىشام أحمد  نيمـ ط/ 6
  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    مرعيعالء حسف ػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 

 ماجستير جراحة العظام   محمد حمدي السيد محمدـ ط/ 7
  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  بقسـاذ أست   أحمد البدوي شاىيفػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراحة العظ بقسـ اذأست   فؤاد شمس الديفأحمد ػ أ.د/ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاإلسكندر  ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ بقسـمساعد اذ أست   محمد حسف أحمد حسفػ أ.د/ 

 ماجستير جراحة العظام    ماجد إبراىيم فؤادـ ط/ 8
  المجنة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اذ بقسـأست   أحمد فؤاد شمس الديفػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست    عمرو صابر السيدػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػ اذ بقسـأست    محمد حسنيػ أ.د/ 

 
 
 ماجستير طب وجراحة العين  منى عبد الرحمن عبد القويـ ط/ 9
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  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب احة العيف طب وجر  بقسـمساعد اذ أست   محمد سامي عبد العزيزػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست    مروة عمى ذكيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ ستأ   محمد ناجي المحمدي سعدػ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  محمود مسعود سعد نصارـ ط/ 22

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػيف طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    صابر حامد السيدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  اذ بقسـأست  عبد الرحمف السباعي سرحافػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  اذ بقسـأست   أشرؼ عبد الحميد الشايبػ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  مريم نسيم فوزي اسكندرـ ط/ 22

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست   أسماء محمد أحمد إبراىيـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست    مروة عمى ذكيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست   محمد ناجي المحمدي سعدػ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  نيرمين فمحمد عبد الوىاب أحمدـ ط/ 20

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست    أميف فيصؿ المقوة ػ أ.د/
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست   محمد سامي عبد العزيزػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست   أشرؼ عبد الحميد الشايبػ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد حموده محمد حسام الدينـ ط/ 23

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست    زكريا فؤاد سند ػ أ.د/
 ةػػػػػػػػػػػػػوفيػػػػػػػػالمن ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  بقسـمساعد اذ أست   عبد الحسيب صالح سعدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست    طارؽ محمد السيدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب د أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    السيد فتوح رخاػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  إسراء محمد إبراىيم الشيميـ ط/ 21

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أمراض النساء  اذ بقسـأست    محمد عادؿ السيدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست   عالء مسعود عبد الجيدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  بقسـمساعد اذ أست   عبد الحميد عصاـ شاىيفػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست    أحمد يوسؼ رزؽػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 دكتوراه األشعة التشخيصية  محمد محمد أبو مسمم إبراىيمـ ط/ 25

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصية  قسـورئيس اذ أست   بسمة عبد المنعـ دسوقيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   محمد عبد العزيز معاليػ أ.د/ 
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 ػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصية  اذ بقسـأست    محمد فؤاد شريؼػ أ.د/ 
 ماجستير األشعة التشخيصية  بسمة محمد عبد الحميد الجنديـ ط/ 26

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب خيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األشعة التش اذ بقسـأست   محمد عبد العزيز معاليػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   محمد صالح الديف الزواويػ أ.د/ 
 ػػػؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزقازي ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصية  اذ بقسـأست    أحمد صبري راغبػ أ.د/ 
 دكتوراه الجراحة العامة   عمرو طارق حافظ يسـ ط/ 27

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػور ػػػػػػػػػػػػػػػػالمنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   أحمد عبد الرؤوؼ الجعيدي/ ػ أ.د

 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمساعد اذ أست   عاصـ فايد مصطفيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست    أيمف أحمد البتانويػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   إبراىيـ جالؿ إبراىيـػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 الطوارئتير طب ماجس   آالء جودة عمى عبدهـ ط/ 28

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   محمد ليثي أحمد بدرػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدر ج بقسـمساعد اذ أست   محمد أحمد الحاج عمى ػ أ.د/ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب جراحػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  اذ بقسـأست  سامح مصطفي أحمد عامرػ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة ادل إبراىيم عيسيحسام محمد عـ ط/ 29

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست    نياد عبده زيدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   ـ محمود سعيد عبد الحميػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽالزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحػػػة العامة  اذ بقسـأست   حساـ أبو الفتواح توفيؽػ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  فاطمة السيد يوسف الغباتيـ ط/ 02

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػة الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   أحمد صبري الجماؿػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   محمود أحمد عيد شاىيف ػ أ.د/ 
 قنػػػػػػػػػػػاة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب راحػػػة العامة الج اذ بقسـأست    محمد أحمد المبافػ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة أحمد طاىر أبو النجا محمود ميديـ ط/ 02

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجراحػػػػػػػػػػػػ قسـورئيس اذ أست   حاتـ محمود سمطافػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   عاصـ فايد مصطفيػ أ.د/ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب الجراحػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   حمدي عبد اليادي محمدد/ ػ أ.
 ماجستير الجراحة العامة  سامي حممي محمد موالناـ ط/ 00

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   محمد صبري عمارػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمساعد اذ أست   ىادي صالح أبو عاشورػ أ.د/ 
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 ػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست    نبيؿ محمد شديدػ أ.د/ 
 طب األطفالماجستير   مياد إبراىيم محمد عبد الكريمـ ط/ 03

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   سيير سيد أبو العالػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   عزة كماؿ عبد الغنيػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال   أحمد ميدي السيد فتيحـ ط/ 01

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    فييمة محمد حسافػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 
 بمعيد الكبد القومي جامعة المنوفيةطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   آليؼ عبد الحكيـ عالـػ أ.د/ 
 التجميل والحروقجراحة دكتوراه  أسماء محمد عبد الخالق المحراتـ ط/ 05

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػروؽ  قسـباذ أست    ؤاد كشؾطارؽ فػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػروؽ  قسـباذ أست    فؤاد محمد غريبػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العسكريةمميبمستشفي الحجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػروؽ  لواء دكتور   طارؽ سالـ المنوفيد/ لواء.ػ 
 الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير   مريم عالء الدين الشافعيـ ط/ 06

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست   عبد الرافع البسيوني مياػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـمساعد باذ أست   أحمد عبد الرحمف سنبؿػ أ.د/  
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست   روحية حسف العدؿػ أ.د/  
 األزىر بنات ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلباثولوجيا اإلكمينيكيا قسـباذ أست  إيماف محمد سعيد الباجوريػ أ.د/  

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير السمعيات   ىبو اهلل محمد الدسوقيـ ط/ 07

   المجنة :
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذمساعد السمعيات بأست   عبد المجيد حسف قابؿػ أ.د/ 
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذمساعد السمعيات بأست   أحمد محمود زيف العابديفػ أ.د/ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامالطب بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػات اذ السمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأست    ابتساـ حامد نداػ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   شريف رمضان الميييـ ط/ 08

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجاممية الطب بكأمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست    زكريا فؤاد سندػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست    حامد السيد المقوةػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست    محمد أحمد ماىرػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أمراض النساء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اذ بقسـأست    السيد فتوح رخاػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
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 طب المناطق الحارة وصحتياماجستير   محمد عطية السيد عابدينـ ط/ 09
  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   مؤمنو سعيد الحاموليػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست    نجالء سعيد العبدػ أ.د/ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعمجابكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػة  اذ بقسـأست   نيمة السيد أماـ الجماؿػ أ.د/ 
 دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا  أحمد طمعت إسماعيل خير اهللـ ط/ 32

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػة األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   عاطؼ أبو السعود عمىػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػة  قسـورئيس اذ أست    أيمف محمد المحمحػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   محمد عالء الديف نوحػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكفر الشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػة  اذ بقسـأست    حسف السيد الباتعػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا   عمر رضا عبد المقصودـ ط/ 32

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   حساـ مصطفي سميـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   مؤمنو سعيد الحاموليػ أ.د/ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعمجابكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػة  اذ بقسـأست   نيمة السيد أماـ الجماؿػ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  ميدي أحمد عبد الحق عطاياـ ط/ 30

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػة الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست    تامر عمى سمطافػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػاب  بقسـمساعد اذ أست  حساـ الديف عبد العظيـ حبيبػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   محمد أشرؼ عمى بمبعػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست    صابر محمد وىيبػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العين   نيمة سعد محمد سيدـ ط/ 33

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست   أسماء محمد أحمد إبراىيـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست    مروة عمى ذكيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست   محمد ناجي المحمدي سعدػ أ.د/ 
 دكتوراه طب وجراحة العين  أحمد عادل زناتي سالمةـ ط/ 31

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  قسـورئيس اذ أست   ىدي محمد كامؿ السبكيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع اذ بقسـأست   خالد الغنيمي سيد أحمدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيف شم ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  اذ بقسـأست    شريؼ نبيؿ أمبابيػ أ.د/ 

 
 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   بسام محمد السرجانيـ ط/ 35
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  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػة  قسـباذ أست   سعيد شمبي منتصرػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػة  قسـباذ أست    محمود كامؿ أحمدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػة القمب واألوعية الدموي قسـباذ أست    أيمف محمد السعيدػ أ.د/ 
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير   إيمان بكر عبد الجواد سنبلـ ط/ 36

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـباذ أست    نوراف يحيي عزبػ أ.د/ 
 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـبمساعد اذ أست   جيياف عمى عبد العاؿػ أ.د/ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامب بكمية الط األمراض الصدرية والتدرف قسـبمساعد اذ أست   داليا عزت الشعروايػ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  عبد السميع عثمان حسن محمدـ ط/ 37

  المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   إيياب أحمد عبد العاطيػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست  عبد الناصر عبدالعاطي جاد اهللػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـورئيس اذ تأس   عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    ممدوح أحمد جبرػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   محمود خميل محمودـ ط/ 38

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػة  قسـمساعد باذ أست    نجالء فييـ أحمدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػة  قسـباذ أست   غادة محمود سمطافػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب وعية الدمويػػػػػػػػػػػػػة القمب واأل قسـباذ أست  مجدي محمد محمد المصريػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   سند جمال إبراىيم بدرـ ط/ 39

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ا اذ بقسـأست    ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   سيير سيد أبو العالػ أ.د/ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست   عمى عبد المطيؼ عافيةػ أ.د/ 
  األمراض الجمدية والتناسميةتير ماجس  مصطفي محمد عبد الرحيمـ ط/ 12

  المجنة :
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    ىشاـ نبيؿ خالدػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجاملطب بكمية ا األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 
 ماجستير طب األسرة    رشا توكل محمد الناديـ ط/ 12

  المجنة :
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسـباذ أست   صافي ناز السعيد شمبيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األ اذ بقسـأست  ىالة محمد المصيمحي شاىيفػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  بقسـمساعد اذ أست   نشأت حجازي ينجو ػ أ.د/ 

  342/7/3/2020الموضوع رقم 
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طالػػب وطالبػػة  (10لعػػدد ) تســجيل موضــوع الرســالةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..حو التالي الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى الن
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   إسالم رمضان محمد شاىين ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
تأثير غمؽ عممية وصمة اتستصفاء الدموي الشريانية الوريدية في مرضي زرع الكمي عمى الضغط الدموي وزتؿ البوؿ ووظائؼ 

 الكمي المنزرعة .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   عيد سيد أحمد خميسسػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   أحمد محمد محمد زىرافػ أ.د/ 

 اذ أمراض الباطنة والكمي بالمعيد القومي لمكمي والمسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست   محمد صالح الديف زكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   ياسيف صالح ياسيف.د/ ػ أ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   فيبي ميخائيل لطفي سيدىم ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 وعية الدموية في المصرييف البالغيف الذيف يعانوف مف نقص الصفائح الدموية المناعي األولي المزمف .عوامؿ خطورة القمب واأل
 المشرفون : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاإلسكندريػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   أشرؼ حسيف الغندورػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباطنػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    عالء عفت حسفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ مساعد بأست   أشرؼ عبد الرؤوؼ داودػ أ.د/ 

 ػةالمنوفيػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   عمى محمد الخوليد/   ػ 

 دكتوراه األمراض الصدرية والتدرن  رييام فتحي محمد طاحون ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 الكي الكيربائي وتخثر أرجوف البالزما ما كعالج في أوراـ الشعب اليوائية .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةػػػعػػػػػػػػػػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست    أحمد عامر خميسػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   جيياف عمى عبد العاؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاماألمراض الصدريػػػػػػػػة والتدرف بكمية الطب  قسـمدرس ب   أسماء متولي عبد التوابػ   د/ 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  محمود عبد الرازق البشبيشي ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 في المجتمع المصري . 19تقييـ بعض إجراءات الفحص كمتنبئات بإيجابية كوفيد 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف بكمية الطب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست    نوراف يحي عزبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاماألمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرف بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمود موسي الحبشيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـساعد باذ مأست   سامي سيد أحمد الدحدوحػ أ.د/ 
 

 ماجستير طب األطفال  شيماء إبراىيم رمضان زلط ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع
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 بمصؿ دـ األطفاؿ المصابيف بالصرع مجيوؿ السبب . 6دراسة مستويات كؿ مف اليوموسيستيف واإلنترلوكيف 
 المشرفون : 

 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست   ميا عبد الرافع البسيونيػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػوفيػػػػػػػػالمن ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  بقسـ زميؿ   محمد شكري الحاروفد/   ػ 
 ماجستير طب األطفال  محمد سميمان سميمان محمد ط/ـــ 6

 :  الرسالة موضوع
 قياس نسبة اإلريثروفيروف في حديثي الوتدة المصابيف بأنيميا الخدج .

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمساعد اذ أست   محمود أحمد الحاويػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  بقسـ مدرس    نيي محمد عاشورد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالكيمياء الحيوية  بقسـ مدرس   شيماء عبد الستار رفعتد/   ػ 
 ماجستير طب األطفال   دعاء السيد سالمو ط/ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
 دـ باألطفاؿ المصابيف بالصرع مجيوؿ السبب .في مصؿ ال 0مستوي الماتريكس ميتالو بروتيناز 

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأست    أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ  بقسـمساعد اذ أست    عبدالنبيسامح عبد اهللػ أ.د/ 

 ةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوف ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػػػػػػػػػػيالباثولوجيا اإلكمينيكية  بقسـ مدرس   أحمد صالح عبد الجوادد/   ػ 
 ماجستير طب وجراحة العين   أمنية حجازي محمد ط/ـــ 8

 :  الرسالة موضوع
 مقارنة بيف تأثير استخداـ عقار الميتوميسيف سي والسيكموسبوريف كقطرات موضعية بعد جراحة الظفرة .

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجاممية الطب بكطب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست    كيذمروة عمى ػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بقسـمدرس    إسراء سامي أحمد الغباشيد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بقسـمدرس     رت جابرنيي خيد/   ػ 
 ماجستير طب وجراحة العين   نسمة محمد شاىين ط/ـــ 9

 :  الرسالة موضوع
ة الشبكية وسمؾ المشيمية عند النساء بعد سف اليأس والنساء في سف اإلنجاب تقييـ سمؾ البقعة الصفراء وطبقة األلياؼ العصبي
 باستخداـ التصوير المقطعي البصري الطيفي .

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست  خالد الغنيمي القطب سيد أحمدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيف  بقسـمساعد اذ أست    كيذمروة عمى ػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بقسـمدرس     نيي خيرت جابرد/   ػ 
 

 امةجراحة العالماجستير   عالء محمد بدوي الحايس ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع
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 دراسة بيف التدخؿ المحدود والتدخؿ بالطرؽ التقميدية في استئصاؿ الغضروؼ القطني المنزلؽ .
 المشرفون : 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػاب  ذ بقسـاأست   عصاـ الديف جابر صالحػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست   طارؽ محي السيد راجحػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   محمد حامد المميجيػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب عصػػػػػػػػػػػاب جراحة المخ واأل بقسـ مدرس   أحمد سعيد فييـ منصورد/   ػ 
 ماجستير التشريح وعمم األجنة  ياسمين نبيل عمى صالح ط/ـــ 22

 :  الرسالة موضوع
 يضاء البالغة .تأثير مستخمص القرفة ضد إنتاف الدـ المستحث تجريبيا في قشرة الغدة الكظرية لذكور الجرذاف الب

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التشريح وعمـ اتجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأست  فاطمة النبوية عبد اليادي الصفتيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب اتجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  التشريح وعمـ بقسـمساعد اذ أست    نيي محيي عيسيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التشريح وعمـ اتجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بقسـمساعد اذ أست   مروة عبد الصمد الغالـػ أ.د/ 
 ر التوليد وأمراض النساءماجستي  إسراء محمد محمد خضر ط/ـــ 20

 :  الرسالة موضوع
 مقارنة بيف حقف ليجنوكايف داخؿ تجويؼ الرحـ وحقنو في عنؽ الرحـ لتسكيف األلـ أثناء توسع عنؽ الرحـ ونحت بطانة الرحـ .

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأست   محمد إسماعيؿ صبريػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  بقسـمساعد اذ أست   عالء مسعود عبد الجيدػ أ.د/ 
 يا )األنسجة وبيولوجيا الخمية(ماجستير اليستولوج  أسماء فوزي حممي عبد الباقي ط/ـــ 23

 :  الرسالة موضوع
( عمى عضمة القمب في الجرذاف المصابة بداء السكري 0التأثير المحتمؿ لعقار لوسارتاف )مف حاصرات مستقبالت األنجيوتنسيف

 : دراسة ىيستولوجية وىستوكيميائية .
 المشرفون : 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليستولو  اذ بقسـأست   أحمد أبو زيد عمى أحمدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمن ةعجامبكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بقسـمساعد اذ أست   نادية سعيد بدوي خيرػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بقسـ مدرس  سياـ أحمد محمد عبد العزيزد/   ػ 
 دكتوراه طب الطوارئ    ادة أحمد عرفة ط/ـ ــ21

 :  الرسالة موضوع
 . دور الموجات فوؽ الصوتية عمى الصدر في مرضى ضيؽ التنفس الحاد في قسـ الطوارئ

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامب بكمية الط الجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة اذ بقسـأست   حاتـ محمود سمطافػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب الجراحة العػػػػػػػػػػػػامة  بقسـ مساعد اذأست    طارؽ محي راجحد/ ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف بقسـ مدرس   ىناء عبد المحسف عيدد/   ػ 
 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    عثمان جالل عيد آيات ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع
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 . العوامؿ التي تؤثر عمى الرغبة الجنسية لدى السيدات
 المشرفون : 

 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػػجامعة طب البكمية ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   عبد الواحد جابرمحمد ػ أ.د/ 
 دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة شيماء صالح عبد العزيز القاضي ط/ـــ 26

 :  الرسالة موضوع
 . ورات المعوية البرازية المقاومة لمينزوليد المعزولة مف مستشفيات جامعة المنوفيةالتوصيؼ الظاىري والجزيئي لممك

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا قسـورئيس  اذأست    أمؿ فتح اهلل مقمدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػ ةعجاممعيد الكبد القومي ب الميكروبيولوجيا قسـورئيس  اذأست    يناس محمد غنيـاػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الميكروبيولوجيا قسـب اذأست   سحر عمي محمد عميػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الميكروبيولوجيا قسـمساعد ب اذأست   أسماء محمد البرلسيد/ ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالطب  بكمية الميكروبيولوجيا قسـمدرس ب  اسراء السيد عبد المقصود الميديد/ ػ   
 طب وجراحة العينماجستير   والء شعبان الحسيني  نيم ط/ـــ 27

 :  الرسالة موضوع
 ؼ العيف .مقارنة بيف التطبيؽ الموضعي لمسيكموسبوريف أو البريدنيزولوف لعالج أمراض جفا

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب وجراحة العيف بقسـاذ مساعد أست    مروة عمى زكيػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بقسـمدرس    إسراء سامي الغباشيد/   ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بقسـمدرس     نيي خيرت جابرد/   ػ 

 ماجستير طب األطفال إيمان أحمد عبد الحميد منصور ط/ـــ 28
 :  الرسالة موضوع

 في األطفاؿ المصابيف باتعتالؿ العظمي المصاحب لمرضي الكمي المزمف . Sclerostinدراسة األنماط المتعددة لجيف 
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   ميا عاطؼ محمد توفيؽػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ مساعد أست   نجالء فتحي برسيـ ػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـزميؿ    ي الحاروفمحمد شكر د/   ػ 
 ماجستير طب األطفال  ىبو عبد العزيز محمد شاىين ط/ـــ 29

 :  الرسالة موضوع
 كمي المبكرة في البوؿ لدي األطفاؿ المصابيف بانيميا البحر المتوسط .جزيئات إصابة ال

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ مساعد أست   محمود أحمد الحاوي ػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـزميؿ    اروفمحمد شكري الحد/   ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة جامطب بكمية ال الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس     إسراء توفيؽ عالـد/   ػ 
 
 

 ماجستير طب وجراحة العين  رؤوف ممدوح محمد عبد اهلل ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع
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 تغيرات األوعية الدموية الدقيقة في رأس العصب البصري بعد جراحة استحالب العدسة .
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب وجراحة العيف بقسـاذ مساعد أست    معتز فايز الصاويػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب وجراحة العيف بقسـاذ مساعد أست   مروة عمى زكي جالؿ ػ أ.د/ 
 بمعيد الرمد التذكاري لألبحاث الرمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طب وجراحة العيف بقسـزميؿ      غادة سمير محمدػ أ.د/ 
 دكتوراه طب وجراحة العين  رانيا محمود صالح الديب ط/ـــ 02

 :  الرسالة موضوع
لبقعية العميقة والسطحية في داء السكري مف النوع الثاني قبؿ وبعد تقييـ تصوير األوعية بالتصوير المقطعي البصري لمضفيرة ا

 نة األوعية الدموي .احقف مضادات عوامؿ نمو بط
 المشرفون : 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراحة الع بقسـاذ أست    خالد الغنيمي سعيد أحمدػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب وجراحة العيف بقسـاذ مساعد أست   أسماء محمد أحمد إبراىيـ ػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػفطب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمدرس    إسراء سامي الغباشيد/   ػ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أسماء زكريا عبد الرحمن شعبان ط/ـــ 00

 :  الرسالة موضوع
 العالقة بيف المعتقدات الجنسية الخاطنو والوظيفة الجنسية عند السيدات .

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية الة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   منار حممي التيامي فضل ط/ـــ 03

 :  الرسالة موضوع
 في مصؿ الدـ واألنسجة لمرضي الصدفية وعالقتو بالمخاطر القمبية الوعائية . 3لشبيو بالكيتيناز ا 1دراسة أظيار البروتيف ػػ

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية الة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   إيماف عبد الفتاح سميطػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـاذ مساعد أست  نيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيفراػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب ة البكمي الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ مساعد أست   إيماف مسعود عبد الجيد ػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس    شيماء عبد الحميد حسنيف د/   ػ 
 ماجستير الجراحة العامة  عزيز رجب عبد العزيز صقرعبد ال ط/ـــ 01

 :  الرسالة موضوع
 استخداـ السديمة الجمدية الغدية السفمي في جراحة أوراـ الثدي التجميمية في الربع الداخمي العموي في سرطاف الثدي .

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   عالء عبد العظيـ السيسيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػالمنوفيػػجامعة طب بكمية ال الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ مساعد أست    طارؽ محي راجحػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ مساعد أست   محمود أحمد شاىيفػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمدرس    محمد كماؿ الحنفيد/   ػ 
 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة    أحمد محمد كمال أحمد ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع
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س أداء القمب الكيربي في تقييـ وقت التعافي ما بعد الغسيؿ الكموي وتغيرات الدورة الدموية المصاحبة لو باستخداـ جياز قيا
 الترشيح الدموية مقارنة باتستصفاء التقميدي في المرضي الذيف يخضعوف لمعالج بالبدائؿ الكموية المنتظمة .

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال الباطنػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست    أحمد محمد زىرافػ أ.د/ 
 عيف شمسجامعة طب بكمية ال الباطنػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست  مجدي محمد سعيد الشرقاوي/ ػ أ.د
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمدرس    أحمد السيد أحمد سميمافد/   ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػر بقسـمدرس طب الحاتت الحرجة     محمد محمود طريحد/   ػ 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا    سارة محمد شبل ط/ـــ 06
 :  الةالرس موضوع

مستوي األدروبيف بالمصؿ ونسبو خاليا الدـ األبيض المتعادلة إلى الصفائح الدموية لمتنبؤ بنشاط القولوف التقرحي مقارنو 
 بالكالبروتيكتيف بالبراز .

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػةاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ ورئيس أست    أيمف محمد المحمحػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأست   محسف محمد الخياطػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكيمياء الحيويػػػػػػػػػ قسـباذ مساعد أست   أشرؼ عبد الرءوؼ داودػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب   أماني عباس عامرد/   ػ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية    د رجب الشاذليأمج ط/ـــ 07

 :  الرسالة موضوع
 دراسة دتتت عودة اتستقطاب البطيني في رسـ القمب الكيربائي لمرضي إنقطاع النفس اتنسدادي النومي .

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػةػػػػػػػػػػػػػػالدمويػػػػػػػػ القمب واألوعية قسـباذ مساعد أست   محمد يحيي عبد الخالؽػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػدرفاألمراض الصدرية والتػػػػ قسـباذ مساعد أست   ميا يوسؼ الحفناويػ أ.د/ 
  الفسيولوجيا اإلكمينيكيةدكتوراه   رنا أنس الوجود توفيق إبراىيم ط/ـــ 08

 :  ةالرسال موضوع
التأثير الوقائي المحتمؿ لممكمؿ الغذائي المنتج ألكسيد النيتريؾ عمى بعض جوانب إدراؾ الدماغ ووظائؼ األوعية الدموية في 

 الجرذاف المحرومة مف النوـ المتناقض .
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفسيولوجيا اإلكمينيكي قسـاذ بأست   سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفسيولوجيا اإلكمينيكي قسـاذ بأست  ىشاـ أحمد ضياء عبدالرازؽػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفسيولوجيا اإلكمينيكي قسـاذ مساعد بأست   كامؿ عويضة سوزي فايزػ أ.د/ 

 ةلمنوفيػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفسيولوجيا اإلكمينيكي قسـمدرس ب   سوزاف عبد الحميد خضيرد/   ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفسيولوجيا اإلكمينيكي قسـمدرس   رضا أبو الفتح أحمد أبو السعودد/   ػ 
 
 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   ىدير محمد درويش سميم ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع
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 في الصدفية . P450 1A1دور التعدد الجيني لسيتوكروـ 
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية الة ػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـاذ ورئيس أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ويػػػػػػػػػػػػةالكيمياء الحي بقسـاذ مساعد أست   إيماف مسعود عبد الجيد ػ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   أميرة فتحي محمد السندبيسي ط/ـــ 32

 :  الرسالة موضوع
 الذاتي لتجديد الوجو .تقييـ فعالية وسالمة ىالـ البالزما فقيرة الصفائح الدموية كمادة حشو الجمد 

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية الة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي بقسـاذ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية    مروة أحمد كامل ط/ـــ 32

 :  الرسالة موضوع
 اترتباط بيف وحيدات الخاليا الكالسيكية واألحداث القمبية في مرضي شراييف القمب التاجية .

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػةة الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعي قسـباذ مساعد أست   محمد يحيي عبد الخالؽػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ مساعد أست    ىديؿ محمد شمبيػ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   عبد اهلل مصطفي محمد يوسف ط/ـــ 30

 :  الرسالة موضوع
 . MPI في التنبؤ بنتيجة Duke treadmillالقيمة النذير لنتيجة 

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأست    أحمد مختار القرشػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػةالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   ىند محمد عبده الديبد/   ػ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد مصطفي كامل أحمد ط/ـــ 33

 :  الرسالة موضوع
 لوظيفة البطيف األيسر بعد غمؽ الثقب بيف البطينيف بواسطة الجراحة والقسطرة باستخداـ تقنيو تصوير التتبع الرقطي . التقييـ

 :  المشرفون
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأست    محمود كامؿ أحمدػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػمعة جاطب بكمية ال القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب   سوزي صالح تشيفد/   ػ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   يوسف حامد يوسف دبور ط/ـــ 31

 :  الرسالة موضوع
 اإلجياد الكمي الطولي لمبطيف األيسر لمقمب ومؤشر نسبة العدتت إلي الخاليا الميمفاوية في مرضي اتحتشاء القمبي الحاد .

 المشرفون : 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال القػػػػػمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ ورئيس أست   نعمانيمحمد فيمي الػ أ.د/ 

 ةلمنوفيػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب  فاطمة الزىراء عبد المنعـ زيفد/   ػ 
 
 

 ماجستير طب األطفال  كرم السيد سالم سيد أحمد ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع
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 باعتالؿ العظاـ في األطفاؿ الذيف يعانوف مف مرضي الكمي المزمف . Klothoلجيف  Ct1818t دراسة عالقة الشكؿ الجيني 
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب ا بقسـاذ أست   ميا عاطؼ محمد توفيؽػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ مساعد أست   نجالء فتحي برسيـ ػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـزميؿ    ىبو بدوي عبد السالـد/   ػ 
 ماجستير طب األطفال ميم بسيونيمحمد حسني عبد الع ط/ـــ 36

 :  الرسالة موضوع
 بمرض الصرع المقاوـ بالمرضي المصرييف . ABCB1العالقة بيف التعدد الشكمي لجيف 

 المشرفون : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ مساعد أست   سامح عبد اهلل عبد النبي ػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـزميؿ    محمد شكري الحاروفد/   ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة  بمعيد الكبد القومي الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـمدرس    أحمد صالح عبد الجوادد/   ػ 

 ماجستير طب األطفال  محمود إبراىيم سعد سالم ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع

 ؼ التوحد .في مجموعة عشوائية مف األطفاؿ المصرييف المصابيف باضطرابات طي SCN2Aو SCN1Aدور طفرة 
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ مساعد أست   سامح عبد اهلل عبد النبي ػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ مدرس   زينب صبري أبو زنةد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة  بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـمدرس    نوراف طمعت أبو الخيرد/   ػ 

 ماجستير طب األطفال  مي إبراىيم عبد الغني الجمال ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضوع

 أثار العالج بالمساج عمى حديثي الوتدة المصابيف بالصفراء الذيف يتمقوف العالج الضوئي .
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـمدرس    عمياء عيدي عبد العزيزد/   ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـزميؿ    ىبو بدوي عبد السالـد/   ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   يريمحمد حسن محمد العم ط/ـــ 39
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ مدي تطبيؽ المعايير القياسية لمحطات معالجة المياه بوحدات اتستصفاء الدموي في محافظة الغربية .
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال الباطنػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـاذ أست    أحمد راغب توفيؽػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػجامعة طب بكمية ال الباطنػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمدرس     ىبو السيد قاسـد/   ػ 
 القومي ألمراض الكمي والمسالؾ البوليةبالمعيد ةمنةالعاالباط بقسـمساعد اذأست   أحمد حسف محمد الثقبيػ أ.د/ 

 
 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  أحمد كمال محمد إبراىيم ط/ـــ 12

 :  الرسالة موضوع
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 ارتباط مستوي البيسفينوؿ أ بالمصؿ لمتالزمة المبيض متعدد الكيسات وتأثيره عمى إطاره اليوموني .
 المشرفون : 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأست   ميدأحمد نبيؿ عبد الحػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأست    طارؽ محمد سيدػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  بقسـ مدرس   عصاـ عبد الظاىر أميفد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػ بقسـمدرس     ثريا أحمد عمرد/   ػ 

 دكتوراه جراحة العظام  حاتم فيمي محمد السيد ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

فخذ في دور األشعة المقطعية في تقييـ طريقة القص العظمي )ديجا( متعدد اتتجاىات في خمؿ التنسج التنموي لمفصؿ ال
 .األطفاؿ )مف سف سنتيف إلى عشر سنوات(

 المشرفون : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـ اذأست   أحمد فؤاد شمس الديفػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  بقسـمساعد اذ أست    راىيـ زايدهأحمد إبػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب اـ ة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراح بقسـمدرس    سامي عبد اليادي صقرد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراح بقسـمدرس     عماد بدوي بدويد/   ػ 

 ماجستير األمراض العصبية وطب النفسي  د عمى سعد عمى حسنأحم ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع

 قدرة التحميؿ الطيفي بالرنيف المغناطيسي والتصوير موتر اتنتشار في تحديد بؤرة صرع الفص الصدغي .
 المشرفون : 

 ةػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامجبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسية قسـورئيس  اذأست    رشا عمى القبانيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسية بقسـمساعد  اذأست   إبراىيـ السيد األحمرػ أ.د/ 

 ػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بمدرس أمراض المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   منى صبري الخوليد/   ػ 
 ػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومي األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـ مدرس   رشا عبد الحفيظ عمىػ أ.د/ 

  142/7/3/2020الموضوع رقم 

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

 التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ة العامةالجراح دبمـو حاتـ عبد الجواد إبراىيـط/  2
 أمراض الباطنة العامة دبمـو إبراىيـ حسيف أحمد عبد اهلل السعدني ط/ 0
 األمراض الصدرية والتدرف دبمـو ىبو محمد جبريؿط/ 3
 األمراض الجمدية والتناسمية دبمـو ىبو أحمد محمود جميؿط/ 1
 جراحة العظاـ دبمـو مارؾ عاطؼ تدري ط/ 5
 أمراض الباطنة العامة ستير ماج رحاب عاطؼ عمى أبو زيد ط/ 6
 أمراض الباطنة العامة ماجستير  محمد سعيد عبد اهلل محمد ط/ 7
 أمراض الباطنة العامة ماجستير  خالد محمد السيد ط/ 8
 أمراض الباطنة العامة ماجستير  أحمد كامؿ عبد العزيز عويضة ط/ 9
 ارئطب الطو  ماجستير  محمود طارؽ عبد السميع جاد اهلل ط/ 22
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 األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير  إسراء أحمد شاىيف ط/ 22
 األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير  إسالـ سعيد محمود محمدط/ 20
 األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير  ميا محمود عبد الغني أبو الخير ط/ 23
 تناسميةاألمراض الجمدية وال ماجستير  منار عمى السيد فريد ط/ 21
 األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير  عمياء فتح اهلل محمد الشافعي ط/ 25
 طب الحاتت الحرجة ماجستير  عبد الحميد عبد اهلل عبد الحميد مصطفي ط/ 26
 طب الحاتت الحرجة ماجستير  أحمد عيد عباس غازيط/ 27
 المسالؾ البوليةجراحة  ماجستير  محمود حممي عبد الستار عمي ىويدي ط/ 28
 الجراحة العامة ماجستير  أحمد مجدي البيو ط/ 29
 الجراحة العامة ماجستير  أحمد موسي مبروؾ عمرط/ 02
 الجراحة العامة ماجستير  أسامة إبراىيـ السباعي ط/ 02
 طب األطفاؿ ماجستير  محمود عمر حسيف محمود ط/ 00
 اؿطب األطف ماجستير  رنا خيري رشاد أحمدط/ 03
 طب األطفاؿ ماجستير  شريف سعد عبد الحميـ شاىيف ط/ 01
 طب األطفاؿ ماجستير  أحمد سعيد محمود ىويدي ط/ 05
 طب األطفاؿ ماجستير  أحمد فؤاد عبد الصادؽ حميمة ط/ 06
 طب األطفاؿ ماجستير  دينا عبد المنعـ الجبالي ط/ 07
 طفاؿطب األ ماجستير  محمد عبد اهلل محمد فارع ط/ 08
 الصحة العامة وطب المجتمع ماجستير  دعاء ناصر محمد السيدط/ 09
 طب األسرة ماجستير  محمد عبد اهلل العطار ط/ 32
 طب األسرة ماجستير  ىبو توفيؽ مرسي الدسوقيط/ 32
 التوليد وأمراض النساء ماجستير  عمياء عمى فايدط/ 30
 ليد وأمراض النساءالتو  ماجستير  ىاجر سعيد عمى البسيوني ط/ 33
 جراحة العظاـ ماجستير  محمد صالح أحمد عبيد ط/ 31
 جراحة العظاـ ماجستير  عبد الرحمف حداد عبد السميع الربيعيط/ 35
 جراحة العظاـ ماجستير  أحمد عبد اهلل عمى يحيي ط/ 36
 جراحة العظاـ ماجستير  أحمد مسعد محمد الشرقاوي ط/ 37
 طب األطفاؿ دكتوراه  يوني البناأماني أحمد البسط/ 38
 طب األطفاؿ دكتوراه سناء منصور محمد محمد ط/ 39
 األشعة التشخيصية دكتوراه أسماء حمدي عبد اليادي ط/ 12
 األشعة التشخيصية دكتوراه  محمد إبراىيـ إبراىيـ ياسيف ط/ 12
 أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه محمود رجب عيسي درويشط/ 10
 أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه عاصـ عبد اهلل عبد العميـ حميدةط/ 13
 اليستولوجيا دكتوراه  سعاد شبؿ شبؿ أبو حبسو ط/ 11
 الباثولوجيا دكتوراه نيمة مصطفي بدرط/ 15
 طب وجراحة العيف دكتوراه منار فوزي داودط/ 16
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 مراض الباطنة العامةأ دكتوراه وليد عبد السالـ حميد الروييبي ط/ 17
 األنؼ واألذف والحنجرة دكتوراه ناصر لبيب محمد النقيب ط/ 18

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  442/7/3/2020الموضوع رقم 

 عمى النحو التالي :0202دور ابريل  دورة قيد الموافقة عمىػ بشأف  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 :الدبمومة المينية  لمكافحة العدوىـــ 2

 تمريض  ياسميف فتحى محمد محمد ػػ ط/0  تمريض   نيرة صبرى السيد عيد ػػ ط/1
 تمريض   نيى ناجى حافظ جزر ػػ ط/1  تمريض   سمر احمد محمد عبد الجواد ػػ ط/3
 تمريض  يدمنى عبد المطيؼ عبد الحم ػػ ط/6  تمريض   اسراء متولى متولى شاىيف ػػ ط/5
  تمريض   فاتف حسف سميماف شرؼ ػػ ط/8  تمريض  اسماء اشرؼ محمد يوسؼ ػػ ط/7
 تمريض  لبنى عبد العزيز ابو سريع محمد ػػ ط/12  تمريض  اسماء صبحى فييـ اتشمونى ػػ ط/9

 تمريض  جياد أسامة محمود عاشور ػػ ط/10  تمريض  ايماف محمد رمضاف السايس ػػ ط/11
 تمريض امؿ طمعت عبد المعبود احمد عمر ػػ ط/11  تمريض   اـ عمى ذكى محمدانغ ػػ ط/13
 تمريض  سحر سعيد توفيؽ عبد السميع ػػ ط/16  تمريض  اميرة محى الديف فتح اهلل محمد ػػ ط/15
 تمريض   نجالء سامى عمى عمار ػػ ط/18  تمريض   دعاء زكريا محمود البنا ػػ ط/17
 تمريض سعاد مصطفى عبد المحسف الشيخ  ػػ ط/02  تمريض  بد الفتاح الدسوقىايناس عبد اهلل ع ػػ ط/19
 طب أسناف  منى شبؿ مبروؾ الصعيدى ػػ ط/00 طب أسناف  نيى عوض بسيونى احمد سعيدػػ ط/01
 طب أسناف   عمر نبيؿ محمد عرفو ػػ ط/01 طب أسناف  حاـز محمد عبد الغنى فضؿ اهلل ػػ ط/03
 طب أسناف  ىاجر وحيد جابر الطباخ ػػ ط/06 طب أسناف  قصود احمد الديباوىاحمد عبد الم ػػ ط/05
 طب أسناف   منى مبروؾ محمد حماد ػػ ط/08 طب أسناف   نغـ زكريا كميب محمد ػػ ط/07
 طب أسناف  اسماء محمد عبد الجميؿ متولى طو ػػ ط/32 طب أسناف   أسماء طو يس طايع ػػ ط/09
 طب أسناف   رانيا يحيى سيد محمد ػػ ط/30 طب أسناف   عبد الحميد اميمة محمد يسرى  ػػ ط/31
 طب أسناف  احمد محمود صالح شعباف ػػ ط/31 طب أسناف  سارة محمود عبد القادر خالؼ ػػ ط/33
 صيدلة   رغدة محمد السيد خمؼ ػػ ط/36  صيدلة   اسماء ربيع مرزوؽ عيد ػػ ط/35
 صيدلة  ىبو محمد سعيد محمد سميماف ػػ ط/38  صيدلة  ايماف عوض عيد اتزرؽ ػػ ط/37
 صيدلة  فاطمة الزىراء السيد السيد دياب ػػ ط/12  صيدلة   كوثر سيد محمد رشاد ػػ ط/39
 صيدلة ايماف السيد مشحوت عبد المقصود ػػ ط/10  صيدلة  رحاب محى منصور احمد ػػ ط/11
 صيدلة  رشا احمد عبد العميـ خميفو ػػ ط/11  صيدلة     الحسيف عمى السيد عمى عبد الكريـ ػػ ط/13
 صيدلة رحاب محمد زينيـ عبد الستار الخولى ػػ ط/16  صيدلة   رحاب حافظ ذكى عطيو ػػ ط/15
 صيدلة اسماء محمدى عبد العزيز دسوقى ػػ ط/18  صيدلة  ايو اشرؼ عبد الفتاح سالمو ػػ ط/17
 صيدلة  منار احمد عزت احمد حماد ػػ ط/52  صيدلة  ايو عبد الرحمف محمود الباجورى ػػ ط/19
 صيدلة  سعاد اميف محمد حسنيف ػػ ط/50  صيدلة  خالد محمد صديؽ عبد العزيز ػػ ط/51
 صيدلة   مروة سعد عبد اهلل محمد ػػ ط/51  صيدلة  ىانى السيد محمد حجازى ػػ ط/53
 صيدلة  عبد المطمب عبد الدايـ ىند ابو السعود ػػ ط/56  صيدلة  مصطفى احمد حسيف الصغير ػػ ط/55
 صيدلة نياؿ مصطفى عبد المحسف الشيخ عمى ػػ ط/58  صيدلة     فيبى ميشيؿ دكسيس مسدارى ػػ ط/57
 صيدلة   امؿ محمود الصاوى زناتى ػػ ط/62  صيدلة  شيماء عبد الواحد سيد عبد الواحد ػػ ط/59
 طب بشرى   مد اميف حسف رخامح ػػ ط/60 طب بشرى  احمد اميف حسف محمد رخا ػػ ط/61
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 طب بشرى   شيماء يوسؼ كامؿ غانـ ػػ ط/61 طب بشرى  اية ابراىيـ خمؼ اهلل ابوزيد ػػ ط/63
 طب بشرى  اسماء حسانيف سرحاف ابو سيؼ ػػ ط/66 طب بشرى  محمد وساـ عمى عبد الوارث  ػػ ط/65
 طب بشرى   مد السيد عبد المجيدمروة اح ػػ ط/68 طب بشرى  خالد مجدى محمد عبد الرحيـ  ػػ ط/67
 طب بشرى   نجوى نشأت عبد الحميد حجازى /دػػ 72 طب بشرى   فاتف فتح اهلل ىالؿ الطحاف ػػ ط/69
 طب بشرى   حسف بدوى محمود يوسؼ ػػ ط/70 طب بشرى   محمد عادؿ ابراىيـ النمر ػػ ط/71
 طب بشرى   بنى رشدى عفيفى عفيفىل ػػ ط/71 طب بشرى   عبد الحميد ابراىيـ تعمب تيسير ػػ ط/73
 طب بشرى   ايماف سعيد عبد الحميد جويمى ػػ ط/76 طب بشرى    منى احمد حسيف محمد ػػ ط/75
 طب بشرى  ميا محمود عبد الغنى أبو الخير ػػ ط/78 طب بشرى   مى يحيى عبد الرحمف الكردى ػػ ط/77
 طب بشرى   ىالو جماؿ محمود موسى ىيكؿ ػػ ط/82 طب بشرى   ىالو رمضاف فتوح المغربى ػػ ط/79
 طب بشرى  سمر شبؿ عمى اسماعيؿ سمطاف ػػ ط/80 طب بشرى   شيماء عمى عبد الرحمف شريبو ػػ ط/81
 طب بشرى  نيمة مصطفى عبد الوارث شودؼ ػػ ط/81 طب بشرى   طاىر عبد الستار محمود عيد ػػ ط/83
 طب بشرى  ابتساـ عبد المقصود محمد الشامى ط/ ػػ86 طب بشرى   محمد محمود عبد السالـ ػػ ط/85
 تمريض   ىبو محمد عبد اهلل إبراىيـ ػػ ط/87

 جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض: دبمومـــ 0
 صيدلة باىر عبد الغفار عبد المنعـ أبو زينو ػػ ط/0 طب بشرى   طاىر عبد الستار محمود عيد /دػػ 1
 صيدلة   ميا صبحي محمود أحمدػػ ط/1  صيدلة   محمدأية سعد عبد المنعـ  ػػ ط/3
 طب بشري  عمرو محمد شفيؽ السيد جمعو ػػ ط/6 طب بشري   أية أحمد محمد الجندي ػػ ط/5
 طب بشري  سارة وجدي أحمد محمد قنصوة ػػ ط/8  عموـ   رانيا حامد محمد البوابػػ ط/7
 صيدلة  سميرة إبراىيـ أحمد محسف ػ ط/ػ12  تمريض  حناف عبد القادر قاسـ عطيت اهلل ػػ ط/9

 عموـ  أحمد إسماعيؿ أبو العنيف  ػػ ط/10  صيدلة  سعاد أميف محمد حسنيف ػػ ط/11
 صيدلة   إيماف محمد اليمباوي ػػ ط/11  صيدلة  إسراء أحمد عبد العزيز بدويػػ ط/13
 طب بشري  ش منى محمود جعواف حشيػػ ط/16  تمريض   سارة سعيد عيد الشيالي ػػ ط/15
 تمريض  أميمة محروس عبده عزاـ ػػ ط/18  صيدلة أسماء محمدي عبد العزيز دسوقي ػػ ط/17
 صيدلة  عبير صابر محمود طو رزؽ ػػ ط/02  صيدلة  مراـ محمد محمد سراج الديف ػػ ط/19
 ةصيدل  أحمد حنفي عبد الجواد البوىيػػ ط/00  تمريض  ىبو محمد عبد اهلل إبراىيـ  ػػ ط/01
 صيدلة  أمنية عبد المنعـ عبد التواب ػػ ط/01 طب بشري   أية محمد أحمد عمى  ػػ ط/03
 طب أسناف   نيفيف سعد كامؿ رزؽ اهللػػ ط/06  صيدلة   مي عاطؼ إبراىيـ فايد ػػ ط/05
 صيدلة  فايزة أسامة طاىر الغنيمي ػػ ط/08  صيدلة  أنعاـ محمود عبد الحسيب ػػ ط/07
 طب بشري  أحمد محمد محمد محمود الفقي ػػ ط/32  صيدلة  ادؿ إبراىيـ رضوافتيسير ع ػػ ط/09
 صيدلة  أية عبد الرازؽ حسف أبو عرب ػػ ط/30  صيدلة  إسراء عبد الجابر أبو العال ػػ ط/31
 صيدلة   ىناء فكري فايز حربي ػػ ط/31 طب بشري  أمؿ صالح عبد السالـ حواء ػػ ط/33
 صيدلة  محمد مجدي عباس ياسيف ػػ ط/36  صيدلة  إبراىيـرحاب سامي محمد  ػػ ط/35
 عالج طبيعي  ريـ محمد محمد دفشر ػػ ط/38  صيدلة    رحاب محمد سمير أحمدػػ ط/37
 تمريض  اية محمد محمد أبو عرب ػ ط/12  صيدلة   رانيا مصطفى رياض صالحػػ ط/39
 صيدلة  عبد الناصر يوسؼ عبد المجيدايماف ػػ ط/10 طب بشري   أمؿ مجدي عبد الحميد زكيػ ط/1ػ1

 صيدلة   نيى جمعة عمى الديف السيدػػ ط/11 طب بشري   اسماء حمداف عبد الجواد شتاتػػ ط/13
 طب بشري    شيماء رضا عبد الخالؽػػ ط/16  صيدلة   رىاـ السيد عطية أبو حمزةػػ ط/15
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 صيدلة   دؿ محمد عمي الصواؼمي عاػػ ط/18  صيدلة  سمر رضا عبد الخالؽ أبو الغيط ػػ ط/17
 صيدلة    وتء محمود أحمد عمرػػ ط/52  صيدلة   لمياء أحمد أحمد الحفناويػػ ط/19
 طب بشري   ىبو فتحي محمد ديابػػ ط/50  تمريض  مريـ عادؿ عبد الفتاح نصار ػػ ط/51
 صيدلة   ـمي محمد أحمد عبد الحميػػ ط/51 طب بشري اسماء حسانيف سرحاف ابو يوسؼ ػػ ط/53
 صيدلة  محمد إبراىيـ عبد الستار عيدػػ ط/56  صيدلة  رنا محمد عبد العزيز الشيخ /ػػ ط55
 طب بشري    شريف شبؿ محمود سميـػػ ط/58 طب بشري  غادة صبري درويش عمار ػػ ط/57
 طبيعيرانيا صالح األماـ أحمد ياسيف    عالج ػػ ط/62  تمريض  أمؿ إبراىيـ محمد الباجوري ػػ ط/59
 صيدلة   دعاء عادؿ أبو الفتح الغزاليػػ ط/60  صيدلة   رضا محمد عبد الفتاح ػػ ط/61
 صيدلة   منو اهلل السيد السيد منصور ػػ ط/61  تمريض   حناف محمد يحيي عالـ ػػ ط/63
 صيدلة   مراـ خيري إبراىيـ مصطفىػػ ط/66 طب بشري  ىند محمد عفت خطاب طراد ػػ ط/65
 صيدلة   ىدية الميثى محجوب مدكورػػ ط/68 طب بشري  ء إبراىيـ عبد الستار نزىووت ػػ ط/67
 طب بشري   ياسر صالح الديف عبد المنعـػػ ط/72  عموـ  ايماف فتحي مجمي عبادي ػػ ط/69
 صيدلة  شيماء عمى سعد عثماف عبد اهلل ػػ ط/70  صيدلة  دعاء عامر عوض أبو خمعة ػػ ط/71
 صيدلة   أمؿ محمود الصاوي زناتيػػ ط/71  صيدلة   أحمد زيداف شيماء شوقى ػػ ط/73
 طب بشري   أحمد محمد صالح حسف حامدػػ ط/76  صيدلة شروؽ مصطفى عبد العزيز الديب ػػ ط/75
 صيدلة  أحمد السيد عبد المجيد حسيفػػ ط/78  تمريض داليا مصطفى عبد العزيز عبد العاؿػػ ط/77
 تمريض   ايناس سعد رشاد شعباف ػػ ط/82  صيدلة  ليواريدعاء عمى البيومي اػػ ط/79
 عالج طبيعي  ىبة عادؿ عبد الرازؽ قابيؿػػ ط/80  طب بشري  ياسميف أحمد إبراىيـ خميؿ ػػ ط/81
 طب بشري   نيمة نبيؿ حسف جويميػػ ط/81  صيدلة  سعد أحمد عبد العزيز أحمد  ػػ ط/83
 يطب بشر    سارة عماد الديف شفيؽ اسماعيؿػ ط/86  ب بشريط   سمير إبراىيـ السيد الديسطيػػ ط/85
 طب بشري        نيمة مصطفى عبد الوارث شودؼػػ ط/88  صيدلة  عبد الرحمف حامد عبد الرحمف القط ػػ ط/87
 طب بشري  مي كماؿ عبد المجيد باصػػ ط/92  صيدلة  أحمد سمير محمود الدبور ػػ ط/89
 عموـ  عمياء أميف عبد العزيز الخطيب ػػ ط/90  عموـ  غانـمايسة سامي عبد الغني ػػ ط/91
 أسناف   تياني عبد الرازؽ عيد غانـػػ ط/91  تمريض    مناؿ فرج لبيب الوكيؿػػ ط/93
 تمريض  صبريف عبد النبي عبد العظيـ ػػ ط/96  طب بشري   محمد عادؿ إبراىيـ النمرػػ ط/95
 صيدلة شيماء شعيب عبد الحميد المنشاوي ػػ ط/98  ريطب بش  بياف عيد طمب مدكري محمد ػػ ط/97
 تمريض صابريف عبد الفتاح رمضاف خطاب ػػ ط/122   صيدلة  نيمة إبراىيـ إبراىيـ خطاب ػػ ط/99

 صيدلة   نشوة سالمة السيد منصورػػ ط/120   صيدلة  ريياـ مصطفى محمد أبو الميؿ ػػ ط/121
 أسناف   ايو مسعد عبد الوىاب محمدػػ ط/121   دلةصي  عبير مجدي سميماف الطويؿ ػػ ط/123
 طب بشري   ازيس سامي المرسي بديرةػػ ط/126   صيدلة  ماجد خميس محمد الحفناويػػ ط/125
 تمريض  أميرة عمى أحمد أبو خشبةػػ ط/127

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 
 

  424/7/3/2020الموضوع رقم 

تــدريس الجــزء األول الخــاص بقســم جراحــة المــخ واألعصــاب لدرجــة  ػػػ بشػػأفميــة لمدراســات العميــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الك
ــدكتوراه  ــث أن المــادة )ال ــدي مــن 02.. حي ــوي الجــزء األول التميي ــى : يحت ــا نــص عم ــة لمدراســات العمي ( مــن الالئحــة الداخمي
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محتوي العممي ليا والقائم بتدريسيا القسـم المـانح لمدرجـة الدكتوراه عمى مقررات عممية تمييدية تخدم مادة التخصص يحدد ال
 ومن يقوم بالتدريس يتولي أعمال االمتحان .

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 عاشرا ما يستجد من أعمال :

  427/7/3/2020الموضوع رقم 

أسػتاذ أمػراض القمػب من أ.د/ ىشام صـالح الـدين طـو  الشكوي المقدمة ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
/ جـورج بالطبيػب/ رامـي عمـر مـع البحـث الخـاص الطبيػببخصوص  تطـابق بحـث  واألوعية الدموية بكمية الطب جامعة القػاىرة

 .سمير كامل 
 القــــرار :

 امعة المنوفية .ػػ إرساؿ خطاب إلي السيد أ.د/ مدير المجمة العممية لرفع البحث مف مجمة كمية الطب ج1
ػػػ إرسػاؿ مػا يفيػد ذلػؾ إلػى السػػيد أ.د/ ىشػاـ صػالح الػديف طػو أسػتاذ أمػراض القمػػب واألوعيػة الدمويػة كميػة الطػب جامعػة القػػاىرة 0

 )مقدـ الشكوي( .
 .ػػ اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة نحو الطبيب/ جورج كامؿ لما قاـ بو مف إجراءات ت أخالقية في البحث العممي 3
 
 
 
 

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

 . الجزء األول )دبموم ـــ ماجستير ـــ دكتوراه( العتماد نتيجة الدراسات العميا 08/3/0202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   0202 /0202" للعام الجامعي السابعةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 

 50/3/2020الموافق  األحدالمنعقدة يوم و
 

الموافـــق  األحـــدوم مـــن صـــباح يـــالحاديـــة عشـــر " وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة  الممتـــدةعقـــد مجمـــس الكميـــة " جمســـتو 
 عميد الكمية ورئيس المجمس محمود عبد العزيز متولي قورة برئاسة أ.د/  08/3/0202
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 . 11/3/0201الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو  0202/0201لمعاـ الجامعي  السابعةالسادة حاضري الجمسة حضور و ب 
 

ثػـ بسـم اهلل الـرحمن الـرحيم  بـذكر كميػة ورئػيس المجمػسعميػد المحمـود عبـد العزيـز متـولي قـورة أ.د/ السيد  * واستيل الجمسة
 رحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء مجمس الكمية متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ .

  542/7/3/2020الموضوع رقم 

 . 0202إبريلدكتوراه( دور  ماجستيرـ اعتماد نتيجة الدراسات العميا الجزء األول )دبموم ـ
 القـــرار 

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

 النسبة الناجحون الراسبون  ن الغائبي نالحاضري نالمقيدي التخصص م

 %81.62 22 0 1 23 27 األمراض الجمدية والتناسمية 2
 %03.53 1 23 2 27 28 طب األطفاؿ 0
 %222 0 ـــ 2 0 0 طب المناطؽ الحارة 3
 %75 3 2 1 1 8 أمراض القمب واألوعية الدموية 1
 %05 2 3 2 1 5 طب األسرة 5
 صفر% ـــ 5 ـــ 5 5 الباثولوجيا اإلكمينيكية 6
 %9.29 2 9 2 22 20 طب وجراحة العيف 7
 %50.91 9 8 2 27 28 التوليد وأمراض النساء 8
 صفر% ـــ ـــ 2 ـــ 2 جراحة المسالؾ البولية 9
 فر%ص ـــ 5 2 5 6 التخدير والعناية المركزة 22
 %22.50 0 27 1 29 03 أمراض الباطنة العامة 22
 صفر% ـــ ـــ 2 ـــ 2 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 20
 صفر% ـــ ـــ 2 ـــ 2 األمراض العصبية والنفسية 23
 %12 0 3 1 5 9 جراحة العظاـ 21
 صفر% ـــ 1 0 1 6 الجراحة العامة 25
 %222 2 ــــ ـــ 2 2 الطب الطبيعي 26
 صفر% ــــ 2 ـــ 2 2 األمراض الصدرية والتدرف 27
 
 
 
 

 ثانيا : الماجستير :
 النسبة الناجحون الراسبون  ن الغائبي نالحاضري نالمقيدي التخصص م

 %77 92 6 9 28 92 القلب واألوعيت الذمىيت  2

 %66 3 9 - 5 5 الباثىلىجيا اإلكليىيكيت  0

 %66.66 9 2 2 3 1 األوف واألرن  3

 %33 2 9 3 3 6 األمراض العصبيت   1

 %35 7 23 2 21 02 األشعت التشخيصيت   5
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 %55 6 5 2 11 20 الىساء والتىليذ  6

 %56 2 2 - 2 0 الطب الطبيعي   7

 %266 9 - 2 2 3 طب المىاطق الحارة  8

 %77 26 3 3 13 26 طب األطفال  9

 %66 3 9 - 5 5 األمراض الصذريت والتذرن 22

 صفر % - 7 9 8 9 التخذير 22

 %95 2 3 - 4 1 طب األسرة  20

 %56 5 5 - 11 22 العظام 23

 %29 2 9 9 11 23 الجلذيت والتىاسليت  21

 %266 6 - 2 6 7  االباثىلىجي 25

 %56 2 2 - 2 0 جراحت المسالك  26

 %266 9 - 2 2 3 السمعياث 27

 %266 9 - - 2 0 التشريح 28

 %266 9 - - 2 0 اىجيالميكروبيىل 29

 %266 2 - - 1 2 الطفيلياث 02

 %266 2 - - 1 2 الطب الشرعي  02

 %266 4 6 2 4 5 عالج األورام والطب الىىوي  00

 %266 9 - - 2 0 الكيمياء الحيىيت  03

 صفر % - 2 - 1 2 الهستىلىجي  01

 %266 9 - - 2 0 الفارماكىلىجي  05

 %266 9 - - 2 0 الفسيىلىجي 06

 %266 2 - - 1 2 الصحت العامت  07

 %54.26 23 22 9 24 06 الباطىت العامت  08

 %62 25 7 3 22 05 الجراحت العامت  09

 %57.62 25 22 3 26 09 طب وجراحت العيه  32

 %23.33 5 2 6 6 6 طب الطىرائ  32

 
 

 
 

 : الدكتوراه : ثالثا
 النسبة الناجحون سبون الرا ن الغائبي نالحاضري نالمقيدي التخصص م

 %222 2 ـــ ـــ 2 2 الباطنة العامةأمراض  2
 %222 0 ــــ ــــ 0 0 التشريح  0
 %82.8 9 0 ــــ 22 22 أمراض القمب واألوعية الدموية 3
 %52 2 2 ــــ 0 0 األنؼ واألذف والحنجرة 1
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 %12 0 3 ـــ 5 5 التوليد وأمراض النساء 5
 صفر% ـــ 26 ـــ 26 26 التخدير 6
 صفر% ـــ 0 ـــ 0 0 جراحة العظاـ 7
 %22.2 2 8 2 9 22 الجراحة العامة  8
 %222 0 ـــ ـــ 0 0 طب األسرة 9
 صفر% ـــ 2 ـــ ـــ 2 جراحة المسالؾ البولية 22
 صفر% ـــ 0 ـــ 0 0 جراحة القمب والصدر 22
 %09.12 5 20 ـــ 27 27 طب وجراحة العيف 20
 %66.6 0 2 2 3 1 اطؽ الحارة وصحتياطب المن 23
 %52 9 9 3 28 02 جراحة التجميؿ والحروؽ 21
 %222 2 ـــ ـــ 2 2 الفارماكولوجيا 25
 %222 0 ـــ ـــ 0 0 الباثولوجيا 26
 %222 2 ـــ ـــ 2 2 الميكروبيولوجيا 27
 صفر% ـــ 1 ـــ 1 1 طب الحاتت الحرجة 28
 %75 3 2 ـــ 1 1 األشعة التشخيصية 29
 صفر% ـــ 2 ـــ 2 2 طب الطوارئ 02
 %66.6 0 2 ـــ 3 3 األمراض الجمدية والتناسمية 02
 %222 2 ـــ ـــ 2 2 األمراض الصدرية والتدرف 00
 صفر% ـــ 2 ـــ 2 2 الطب النفسي 03
 %222 1 ـــ ـــ 1 1 طب األطفاؿ 01
 %222 0 ـــ ـــ 0 0 عالج األوراـ والطب النووي 05
 %12 0 3 ــــ 5 5 الباثولوجيا اإلكمينيكية 06

  425/7/3/2020الموضوع رقم 

  التقارير السنوية لدرجة الماجستير والدكتوراه عمى النحو التالي : ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 

 دكتوراه ماجستير التخصص م
 3 7 األمراض النفسية والعصبية 1
 5 ػػػ ة المخ واألعصابجراح 0
 ػػػػػ 9 األمراض الصدرية والتدرف 3
 5 10 األنؼ واألذف والحنجرة 1
 13 11 األشعة التشخيصية 5
 5 6 التشريح 6
 1 5 الطب الطبيعي 7
 0 3 الميكروبيولوجيا 8
 1 3 الطفيميات 9
 13 01 التوليد وأمراض النساء 12
 18 17 أمراض الباطنة العامة 11
 11 02 ب األسرةط 10
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 11 06 الجراحة العامة 13
 6 65 جراحة العظاـ 11
 1 96 األمراض الجمدية والتناسمية 15
 35 32 أمراض القمب واألوعية الدموية 16
 16 16 التخدير  17
 5 7 الفسيولوجيا 18

 193 381 المجموع
 577 المجموع الكمي

 القـــرار 

  الموافقة .... ويرفع لمجامعة .
 
 
 
 
 
لى ىنـا انتيـى المجمـس مـن نظـر الموضـوعات المعروضـة بجـدول األعمـال اليـوم فـأعمن السـيد األسـتاذ الـدكتور/     وا 

 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية و محمود عبد العزيز متولي قورة 
  

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/      حمود السيد أبو سالم مأ.د/ 
 


