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 أمانة المجالس واللجان       

 

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

 21/5/0202الموافق الثالثاء المنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو  0202/0201" لمعاـ الجامعي التاسعةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  18/5/0201الموافؽ  ثاءالثال

  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود

 وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   سرحاف ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس   فتح محمد محروسأميمو أبو الػ أ.د/ 
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 
   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    ػ أ.د/ ىدى محمد كامؿ السبكي
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة    عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

 رئيس قسـ الجراحة العامة    ػ أ.د/ حاتـ محمود سمطاف
 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     سمة عبد المنعـ دسوقي محمدػ أ.د/ ب
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 مركػػػزةرئيس قسـ التخدير والعناية ال    ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ 
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ      سمر جابر أحمد سميمافػ أ.د/
 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    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

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

  ػػرةقائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػ      ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
 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 
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 )المتميز( 
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     أ.د/ تغريد محمد فرحات ػ
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     نجالء محمد محمػد غنايـأ.د/ ػ 

   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية   أماني رجب محمود سراج  ػػػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ     رجبمحمد  سياـػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أشرؼ غريب عامر ضمعأ.د/ ػػ 
 أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات    اؿ أحمد المميجيػ أ.د/ من

 األمراض الصدرية والتدرفأستاذ بقسـ    محمود موسي محمود الحبشي ػ أ.د/
 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس     ػ أ.د/ ىالة سعيد الربعي

   ستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـاأل    أحمد فؤاد شمس الديف أ.د/ ـ 
  أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة     بير السيد الميييػ أ.د/ ع

 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
 وتم دعوة كل من :* 

 األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ  ػػ أ.د/ جيياف صالح صادؽ 
 ومنسؽ برنامج الطب التكاممياألستاذ بقسـ الطفيميات   ػػ أ.د/ نانسي محمود حربو

لوحدة الجودة واالعتماد  التنفيذي المديرو  الكيمياء الحيويةألستاذ المساعد بقسـ ا          رانيا محمد عزمي الشاذلي/ د  ػ 
 بالكمية

 عد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبيالمسا األستاذ    ػ د/ نجوي نشأت حجازى
 

 حضور كل من :عن التغيب * وقد 
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة   ػ أ.د/ عالء حسف عبد المؤمف مرعي ػ ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا أ.د/ إيماف عطية التونسيػ 

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ ػ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب   رئيس قسـ الفسيولوجيا  ػ أ.د/جرجس صبري يوسؼ
 بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة أستاذ عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ أ.د ػقائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدر ػ    د/ رفيؽ فكري برسـو

  ناسميػػةبقسـ األمراض الجمدية والت متفرغ أستاذماجدة مصطفي حجاج ػ أ.د/ بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ سيير عبد الحميد صالح ػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع محمود السيد أبو سالـػ أ.د/  أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة محمد عالء الديف نوحأ.د/ ػ 

 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ  عادؿ محمود حنفي  د/ ػ أ. أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ ػ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيؼ
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ  صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة أيمف عبد العزيز أبو العنيف / ػ أ.د

 عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ عماد عمى حممي أحمد ػ أ.د/  أستاذ بقسـ اليستولوجيا  ماجدة أحمد منصور أ.د/ ػ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية وليد محمد فتحي عبد العظيـػ أ.د/  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي  اح الحدادأيمف عبد الفتػ أ.د/ 
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ  طارؽ محمد سيد عبد الموجود ػ أ.د/  أستاذ بقسـ الجراحة العامػػةتامر عمى عبد المعطي سمطاف ػ أ.د/ 
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ   أ.د/سحر عمى محمد عمى ػ  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/
  التشخيصيػػػة ةأستاذ بقسـ األشع ػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف  والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػرصفاء محمد منصور ىالؿ  ػ أ.د/

 العظاـ أستاذ متفرغ بقسـ جراحةبياء الديف محمد السروي ػ أ.د/  األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ  حمد قمر الشرنوبيمػ أ.د/ 
  طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ   عمى محمد الشافعىػػػ أ.د/   الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ  أسامة فييـ منصورػػػ أ.د/ 

    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد  أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.  السيسي أستاذ بقسـ الجراحة العامة . ػػػ أ.د/ عالء عبد العظيـ
  جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ  األنؼ واألذف والحنجرة   بقسـ  أستاذ مساعد أحمد عبد الحميـ محمدػ  د/ 
   الجراحة العامةمدرس بقسـ   ياسر بيجات السيسيد/ ػ    أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرسىشاـ صالح الديف محمود ػ  د/ 

 
  

عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر " بسم اهلل الرحمن الرحيم " ثم  محمود عبد العزيز قورةواستيل الجمسة السيد أ.د/ 
 ...وفيق مجمس متمنيا لمجميع دوام التالالسادة الحضور أعضاء برحب سيادتو 
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 . المبارك أعاده اهلل عمي الجميع بالخير واليمن والبركات بعيد الفطرىنأ سيادتو السادة الحضور ـــ 

  . القسم  رئاسةـــ كما ىنا سيادتو السادة الرؤساء األقسام عمى تجديد 
 المناقشات العامة:

 ت الجامعية .ـ توجيو الشكر في مجمس الجامعة ولجنة كورونا لكمية الطب والمستشفيا2
مميون جنيو لشركة العبد النياء األعمال 202ـ خطاب وزارة التعميم العالي بموافقة مجمس الوزراء عمي أمر االسناد بمبمغ 0

 بكمية الطب.
 ـ نظام الدراسة وتوقيت االمتحانات .3
 ـ الكتاب الجامعي .4
 مفزيونية عمي القمب بحثي وتشخيصي .ـ طمب دعم من وحدة البحوث بالجامعة لمعمل الميارات وجياز أشعة ت5
   ـ تركيب الشاشات بمدرجات الدور السادس .6

 * كما عرض أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب :
في صورة شرح  EKBالدراسية عمى أن يتم رفعيا عمى لنظري تتم أون الين لجميع الفرق ــ جميع الدروس ا2 

 بدون شرح . بوينتأو باور  PDFوليس مجرد  وينتلممحاضرة الباور ب
 ــ بالنسبة لدروس العممي : ما يمكن أن يكون أون الين  منيا يتم أون الين .0
ــ الدروس العممية واإلكمينيكية التي تستدعي حضور الطمبة يتم عمميا بواقع يوم واحد مع التشديد عمى اتباع 3

 عداد ومنع العدوي.تقميل االالطالب لاإلجراءات االحترازية المعروفو مع تقسم 
امتحانات االندراوند بصورتيا اإلكمينيكية داخل الكمية في مواعيدىا حسب جداول مجموعات الطالب  ـــ يتم إجراء4

 داخمي كل قسم .
 ــ يتم إضافة درجة نظري االند موديول كفكتور  مع امتحان نياية الفصل الدراسي .5

 وقد وافق المجمس عمى ىذه المقترحات .
 

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

  516/9/5/2020الموضوع رقم 

 الموافؽ األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" الثامنةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 . 585/8/4/0201حتى  502/8/4/0201 والمتضمنة القرارات مف 11/4/0201

 القــــرار :

 : 571/1/4/2020موضوع رقم لل ةإضاف بعد المصادقة
لتشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة رسالة الدكتوراه الجراحة العامة الخاص أ.د/ محمد صبري عمار األستاذ بقسـ الجراحة العامة 

 ويرفع لمجامعة.. عمى النحو التالي : جنةأنو سقط سيوا لتكون المحيث   محمد عبد بدر عتمانبالطبيب/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   أيمف أحمد البتانونيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـقسباذ أست   محمد صبري عمارػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجاممية الطب بك الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أحمد فرج القاصدػ أ.د/ 
 ػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   حمدي عبد اليادي محمدػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
  751/9/5/2020الموضوع رقم 

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

 عمى : ... ويرفع لمجامعة . المصادقة
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مدرس بقسـ الجراحة العامة بالكمية لتنفيذ الميمة العمميػة التعديل ميعاد سفر د/ محمود مجدي العباسي  * الموافقة عمى
 1بػدال مػف  0201قصيرة األجؿ بإنجمترا والمرشح عمييا مف قبؿ اإلدارة العامة لمبعثات لمػدة سػتة أشػير وذلػؾ خػالؿ شػير يوليػو 

 . 0201فبراير 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  511/9/5/2020الموضوع رقم 

الموافػػؽ  الثالثػػاءوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي العالقــات الثقافيــة" لجنــة " حضػػر اجتمػػاع إحاطػػة المجمػػس عممػػا بم
4/5/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 519/9/5/2020الموضوع رقم 

منعقػدة يػـو وال 0202/0201لمعاـ الجػامعي " شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةلجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 10/4/0201الموافؽ  االثنيف

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 592/9/5/2020الموضوع رقم 

ــــاتاللجنــــة " إحاطػػػػة المجمػػػػس عممػػػػا بمحضػػػػر اجتمػػػػاع  الموافػػػػؽ  الثالثػػػػاءوالمنعقػػػػدة يػػػػـو  0202/0201لمعػػػػاـ الجػػػػامعي " مكتب
4/5/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 592/9/5/2020الموضوع رقم 

والمنعقدة  0202/0201لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 4/5/0201الموافؽ  الثالثاءيـو 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 590/9/5/2020الموضوع رقم 

 االثنػػيفوالمنعقػػدة يػػـو  طــب والجراحــة التكــاممي والبرنــام  المتميــزمجمــس إدارة برنــام  الع إحاطػة المجمػػس عممػػا بمحضػر اجتمػػا
 . 17/5/0201الموافؽ 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 595/9/5/2020الموضوع رقم 

الموافؽ  الثالثاءوالمنعقدة يـو  0202/0201لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
18/5/0201.  

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 ثالثا: موضوعات شئون التعليم والطالب :

 594/9/5/2020الموضوع رقم 
اعتمـاد نتيجـة المسـتوأل األول والثـاني والثالـث لمفصـل الدراسـي األول ػػػػ بشػأف وكيل الكمية لشـئون التعمـيم والطـالب د/ أ.مذكرة 

 :عمى النحو التالي  0202/0202العام الجامعي 
 األول :

 راسب إجمالي الناجحون A B C D الحضور 

F1 2224 686 67.65% 026 02.30% 72 6.92% 4 2.39% 966 95.07% 48 
F2 846 384 45.39% 049 09.43% 205 24.78% 04 0.84% 780 90.43% 64 
F3 982 526 52.58% 064 06.92% 204 20.64% 8 2.80% 920 92.95% 79 
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F4 2225 492 48.76% 069 06.77% 236 23.53% 0 0.79% 903 92.84% 84 
 الثاني :

 راسب غياب عذر إجمالي الناجحون A B C D الحضور 

CVS 2208 332 30.02% 300 32.30% 038 03.25% 57 5.54% 948 90.00% 46 7 82 
RES 2262 429 38.55% 427 39.32% 285 27.44% 20 2.23% 2203 96.47% 26 3 38 
NUT 2267 400 39.55% 360 33.93% 292 27.82% 34 3.29% 2228 94.47% 20  59 

 الثالث :
 راسب عذر إجمالي الناجحون A B C D الحضور 

Endocrin 764 509 69.04% 264 02.47% 54 7.27% 7 2.90% 754 98.69% 7 22 
CNS1 759 625 79.72% 202 25.82% 04 3.26% 3 2.42% 750 99.28% 20 7 
CNS2 758 487 64.05% 282 03.88% 68 8.97% 20 2.58% 748 98.68% 23 22 

Support 765 728 93.86% 9 2.28% 7 2.90% 32 4.25% 765 222% 6 ـــــ 
 القــــرار :

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 595/9/5/2020الموضوع رقم 

التسجيؿ لممقررات اإلختيارية لمفصؿ الدراسي الثاني )تصميـ فتح باب  ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 – experimeutal animal modalػػػ المغة األلمانية  clinical nutritionػػػػ المغة االنجميزية  tissue cultureاألزياء

 (الحاسب االلى
 رقة األولي .عمي أال تفتح المواد الطبية لمف  complementary and alternative medicineػػػػ 

 القــــرار :

 الموافقة
 596/9/5/2020الموضوع رقم 

 إرجاء قيد كؿ مف : ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 لتسجيمو متأخرا عف المواعيد المحددة لمتسجيؿ .   الطالب/ أحمد أيمف الكالوي أحمد سالـ
 يمو متأخرا عف المواعيد المحددة لمتسجيؿ .لتسج  الطالب/ أحمد ماىر عمي إبراىيـ فراج 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
 597/9/5/2020الموضوع رقم 

في البرنامج لمطالب/ حمد كامؿ حمد عيسي  تسجيؿ ساعات فرؽ أعمي ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 بيو .المميز وتعميمو عمي جميع الحاالت المشا

 القــــرار :

 الموافقة
 591/9/5/2020الموضوع رقم 

 نظرا لمظروف الراىنو مقترح الحتساب أعمال السنة النظري كفكتور)من امتحان نياية العام ( لمحد من انتشار االصابة.

 القــــرار :

 حيط المجمس عمماأ
 959/9/5/2020الموضوع رقم 

تشكيؿ لجاف الممتحنيف لمفرقة الثالثة والفرقة الخامسة لقسـ الباثولوجيا  ػػػ بشأفطالب وكيل الكمية لشئون التعميم والد/ أ.مذكرة 
 اإلكمينيكية .
 القــــرار :

 الموافقة
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: رابعا:
 622/9/5/2020الموضوع رقم 
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جراحة القمب بقسـ  األستاذ المساعد مةعمرو محمد عبد الحفيظ عال/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة والصدر 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

 262/9/5/2020الموضوع رقم 
الطػب الشػرعي بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدمفـرح محمـد أحمـد حجـازي / ديـين الموافقـة عمـى تعػ بشػأف  مذكرة شـئون ىيئـة التـدريس

 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة والسمـو اإلكمينيكية 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

 062/9/5/2020الموضوع رقم 
بالكميػة التشػريح واألجنػة بقسػـ  المػدرس رشـا ممـدوح أحمـد سـالمو/ دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  ون ىيئـة التـدريسمـذكرة شـئ

 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذلشغؿ وظيفة 
 القــــرار
 عة ... ويرفع لمجامعمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف.الموافقة 

 562/9/5/2020الموضوع رقم 
األنسػجة وبيولوجيػا الخميػة بقسػـ  المػدرس نجـوي سـعد محمـود غنـيم/ دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس

 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة )اليستولوجي( 
 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف.وافقة الم
 462/9/5/2020الموضوع رقم 

التوليػد وأمػراض النسػاء بقسػـ  المػدرس أيمن السـيد سـميمان عطـا اهلل/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة ءا عمي قرار المجنة العمميةبنابذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

 562/9/5/2020الموضوع رقم 
جراحػة المسػالؾ البوليػػة بقسػـ  المػدرس محمـد كمـال محمــود عمـر/ دالموافقـة عمــى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس

 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذغؿ وظيفة بالكمية لش
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف.الموافقة 

 662/9/5/2020الموضوع رقم 
األنسػجة وبيولوجيػا الخميػة بقسػـ  المػدرس ولـيداليـا السـيد عبـده الغز / دالموافقة عمى تعيـين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس

 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف.الموافقة 

 762/9/5/2020الموضوع رقم 
الصػحة العامػة وطػب بقسػـ  المعيػدةدعـاء ناصـر محمـد السـيد / ةالطبيبػالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
ى درجػة الماجسػتير مػف طػب عمػلحصػوليا  لكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظراالمجتمع )طب صناعات( با

 .المنوفية
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 126/9/5/2020الموضوع رقم 

 النسػاء والتوليػدبقسػـ  المعيػدةإسـراء محمـد إبـراىيم الشـيمي / ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 .ى درجة الماجستير مف طب المنوفيةعملحصوليا  لكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرابا
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 القــــرار
 معة .الموافقة .. ويرفع لمجا

 962/9/5/2020الموضوع رقم 
األمػػراض الجمديػػة بقسػػـ  المعيػػدمحمــد ىشــام أحمــد غنــيم / الطبيػػبالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس

 .ى درجة الماجستير مف طب المنوفيةعملحصولو  لكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظراوالتناسمية با
 القــــرار

 لموافقة .. ويرفع لمجامعة .ا
 226/9/5/2020الموضوع رقم 

بقسػـ معيػد طػب طػوارئ محمـود طـارق عبـد السـميع جـاد اهلل / الطبيػبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .ف طب المنوفيةى درجة الماجستير معملحصولو  لكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظراالجراحة العامة با

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 226/9/5/2020الموضوع رقم 
لكميػة النسػاء والتوليػد بابقسػـ  المعيػدةعميـاء عمـى محمـد فايـد / ةالطبيبػالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التـدريس

 .ة الماجستير مف طب المنوفيةى درجعملحصوليا  لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 206/9/5/2020الموضوع رقم 

جراحػة بقسػـ  المػدرس المسػاعدمحمـد إبـراىيم محمـد أبـو زيـد / الطبيػبالموافقة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مف طب المنوفية . الدكتوراهعمى درجة  لحصولو كمية نظرابالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والالمسالؾ البولية 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 256/9/5/2020الموضوع رقم 
إعػارة عػاـ  بالكميػةالباثولوجيػا بقسػـ  األسػتاذالنظر في منح أ.د/ عماد عبد العزيز السيد رخـا ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس

 02/0/0201ي عشر( لمعمؿ بإنجمترا اعتبارا مف استثنائي )العاـ الحاد
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 246/9/5/2020الموضوع رقم 

بقسـ  المدرس المساعد عمرو صالح ىدىد/ الطبيب إنياء خدمةالنظر في  الموافقة عمى ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .03/8/0202اعتبارا مف  العمؿإلنقطاعة عف بالكمية  جراحة المسالؾ البولية

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 256/9/5/2020الموضوع رقم 
جراحػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدمنتصـر الصـاوي عبـد العزيـز د/  تجديـد إعـارةالموافقـة عمـى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التـدريس

 . 1/8/0201اعتبارا مف  مممكة العربية السعوديةبالبدوف مرتب لمعمؿ سابع لمدة عاـ  بالكميةالقمب والصدر 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 266/9/5/2020الموضوع رقم 

التشػريح بقسػـ  المػدرسأسـماء سـعيد عبـد المـنعم عيسـوي د/  تجديـد إعـارةالموافقـة عمـى ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 . 1/8/0201اعتبارا مف  بالمممكة العربية السعوديةب لمعمؿ بدوف مرتثامف لمدة عاـ  بالكميةواألجنة 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 276/9/5/2020الموضوع رقم 
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جراحػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدباسـم عمـى حـافظ عبـد العزيـز د/  تجديـد إعـارةالموافقـة عمـى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/5/0201اعتبارا مف  بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ سادس دة عاـ لم بالكميةالقمب والصدر 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 216/9/5/2020الموضوع رقم 

دة لمػ بالكميػةالباطنة العامة بقسـ  المدرسأحمد محمد الشبيني د/  تجديد إعارةالموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/8/0201اعتبارا مف  بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ ثامف عاـ 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 296/9/5/2020الموضوع رقم 

األمػراض الصػدرية بقسػـ  المػدرسأحمد عبد الرحمن االسـدوي د/  تجديد إعارةالموافقة عمى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
مػػع تغيػػر جيػػة العمػػؿ مػػف مستشػػفي ميػػديكمنؾ  4/6/0201اعتبػػارا مػػف بدولػػة األمػػارات بػػدوف مرتػػب لمعمػػؿ رابػػع لمػػدة عػػاـ  كميػػةبال

 .الجوىرة ػػ العيف إلى مستشفي إبراىيـ بف حمد عبيد اهلل رأس الخيمة 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 
 

 206/9/5/2020الموضوع رقم 
طػب األطفػاؿ بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدسالم السـيد محمـود دراز د/  تجديد إعارةالموافقة عمى ػ بشأف  التدريس مذكرة شئون ىيئة

 . 19/6/0201اعتبارا مف بدولة األمارات بدال مف مؤسسة مجدي يعقوب لمقمب بدوف مرتب لمعمؿ سادس لمدة عاـ  بالكمية
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 026/9/5/2020م الموضوع رق

بقسػػـ  األسػػتاذ المسػػاعديحيــي محمــد نجيــب عبــد الســالم د/  تجديــد إعــارةالموافقــة عمــى ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 . 1/9/0201اعتبارا مف  بجامعة الخميج العربي بدولة البحريفبدوف مرتب لمعمؿ ثاني لمدة عاـ  بالكميةالفسيولوجيا 
 القــــرار :

 فع لمجامعة .الموافقة .. وير 
 006/9/5/2020الموضوع رقم 

طػب األطفػاؿ بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدداليـا منيـر الالىـوني د/  تجديـد إعـارةالموافقـة عمـى ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 . 08/5/0201اعتبارا مف  بدولة األمارات العربية المتحدةبدوف مرتب لمعمؿ خامس لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 موافقة .. ويرفع لمجامعة .ال
 056/9/5/2020الموضوع رقم 

الكيميػاء الحيويػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدصـفاء إبـراىيم طايـل د/  تجديـد إعـارةالموافقة عمـى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/8/0201اعتبارا مف  بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ خامس لمدة عاـ  بالكمية

 ـــرار :القـ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 046/9/5/2020الموضوع رقم 

الطفيميػات بقسػـ  األسػتاذسـموي عبـد المـنعم عطـوة شـمس د/ أ. تجديـد إعـارةالموافقـة عمـى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التـدريس
 . 1/8/0201اعتبارا مف  بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ ثامف لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 056/9/5/2020الموضوع رقم 
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التشػػريح بقسػػـ  األسػػتاذ المسػػاعدجييــان فــاروق العقبــاوي د/  تجديــد إعــارةالموافقــة عمــى ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 . 1/8/0201مف اعتبارا  بالمممكة العربية السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ سادس لمدة عاـ  بالكميةواألجنة 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 : موضوعات العالقات الثقافية :خامسا 

 066/9/5/2020الموضوع رقم 
إبداء رأي الكمية في أقامة عام التبادل اإلنساني المصري الروسي  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 

0202 . 
 القــــرار :

 فقة .. ويرفع لمجامعة .الموا
 
 

 076/9/5/2020الموضوع رقم 
الموافقة عمى ترشيح الطبيب/ ىيثم محمد عاطف حامد سميمان  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 

وروكشابر الجامعي ػػ لمسفر فى أجازة دراسية لمتدريب لمدة عاـ بمستشفى كوفنترى المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة بالكمية 
 بالمممكة المتحدة وذلؾ عمى نفقة جية التدريب دوف أف تتحمؿ الجامعة أي نفقات .

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 016/9/5/2020الموضوع رقم 
المممكة العربية السعودية  كتاب الممحقية الثقافية بسفارة ػ بشأف مدير اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية بالجامعة/ عرض خطاب أ

والذي يشير الي المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأىيؿ الذي ينظمو مركز  4/5/0201في جميورية مصر العربية بتاريخ 
عمما باف  0200يناير  07الي  05الممؾ سمماف البحاث االعاقة بالتعاوف مع عدد مف الجيات والمقرر عقده خالؿ الفترة مف 

 نظمة ستتحمؿ تكاليؼ سفر المقبولة مشاركتيـ العممية مف خارج المممكة .المجنة الم
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 : سادسا : موضوعات البحوث العلمية 

 096/9/5/2020الموضوع رقم 
المتقػدميف لمتسػػجيؿ مراجعػة البروتوكػػوالت المقدمػة مػػف السػادة األطبػػاء  ػػ بشػػأفأ.د/ وكيــل الكميــة لمدراسـات العميــا والبحــوث مـذكرة 

( 4بتعديل )ل ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة ( بروتوكو09تمت الموافقة عمى )بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 
 بروتوكول ماجستير.

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
 256/9/5/2020الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي: بشأفػ أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1 مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية سارة محمود الديبد/  1
 3 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع د/ رضا عبد المطيؼ إبراىيـ 0

 القــــرار :

 معة .الموافقة .. ويرفع لمجا
 526/9/5/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمى تسجيل األفكار البحثية العممية المقدمة من أعضاء ىيئة  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 التدريس عمى النحو التالي:
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 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1 مساعد أستاذ الكيمياء الحيوية د/ نيي محيي عيسي 1
 1 مدرس )زميؿ( الطب الشرعي والسمـو د/ ىبو عبد الوىاب يحيي الشاطر 0
 0 مدرس األمراض الجمدية والتناسمية د/ وفاء أحمد شحاتو 3
 1 أستاذ مساعد طب المناطؽ الحارة وصحتيا د/ نجالء سعيد محمد العبد 4
 1 مدرس جراحة العظاـ د/ اسماعيؿ توفيؽ بدر 5
 3 مدرس األمراض الصدرية والتدرف د الرحمف األسدوديد/ أحمد عب 6

 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 506/9/5/2020الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 6/4/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ والء عادؿ السيد عبده 1
 6/4/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/يارا محمود عبد الرازؽ 0
 6/4/0201 ماجستير ية والتناسميةاألمراض الجمد ط/ سمر مجي عبد اليادي 3
 6/4/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/ أحمد حسني حسنيف سعد 4
 6/4/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/يوستينا أسحؽ زكي 5
 6/4/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ بسمة عبد اهلل عبد العزيز الدسوقي 6
 6/4/0201 ماجستير مراض الجمدية والتناسميةاأل ط/ رانيا عادؿ إبراىيـ عبد الرحمف 7
 6/4/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ منى طارؽ محمد الترجماف 8
 6/4/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ مصطفي محمد جالؿ 9
 08/3/0201 ماجستير  جراحة العظاـ ط/ أحمد محمد مصطفي السيد عمر 12
 4/4/0201 ماجستير  األشعة التشخيصية رة أحمد السيد سالـشيي ط/ 11
 05/4/0201 ماجستير أمراض الباطنة العامة إيماف حمدي عبد العاطي  ط/ 10
 4/4/0201 ماجستير  طب األطفاؿ والء عبد الفتاح محمد عبد الحميد ط/ 13
 06/1/0201 ستيرماج جراحة األنؼ  واألذف والحنجرة ىاجر أحمد محمد عبد المطمب ط/ 14
 08/3/0201 ماجستير الجراحة العامةة ط/محمد مجدي محمد موافي 15
 6/4/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ أية جماؿ يس المصيمحي 16
 05/4/0201 ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/ نيمة محمد فؤاد رضواف 17
 05/4/0201 ماجستير امةأمراض الباطنة الع ط/ ىبو أشرؼ المالكي 18
 05/4/0201 ماجستير جراحة العظاـ ط/ محمود كماؿ حسف أيفي 19
 07/4/0201 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ أميمة جودة محمد عبد المطيؼ 02
 08/4/0201 دكتوراه الكيمياء الحيوية ط/ سارة كماؿ عبد المقصود رزؽ 01
 05/4/0201 ماجستير األسرة طب أسماء جماؿ محمد نصر الديفط/ 00
 05/4/0201 ماجستير  طب وجراحة العيف محمد إبراىيـ حامد عزبط/ 03
 05/4/0201 ماجستير طب األسرة ط/مروة محمد راغب عبد السالـ 04
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 05/4/0201 دكتوراه طب المناطؽ الحارة ط/ محمد السيد محمد عيز 05
 4/5/0201 دكتوراه والحروؽجراحة التجميؿ  ط/ محمد ممدوح محمد الجندي 06
 07/4/0201 ماجستير الجراحة العامة ط/ أحمد محمد محمد عامر 07
 07/4/0201 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية ط/ أسماء إسماعيؿ نور الديف 08
 07/4/0201 ماجستير التخدير والعناية المركزة ط/ محمد أحمد عمى طعيمو 09
 07/4/0201 ماجستير الجراحة العامة ط/كريـ محمد محمد الغناـ 32
 05/4/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/ مديحة عبد السالـ عبد العظيـ 31
 07/4/0201 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ أحمد محمد توفيؽ شعباف 30
 08/4/0201 دكتوراه الكيمياء الحيوية ط/ سارة عمى عبد الرحمف الدربالي 33
 07/4/0201 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة عطية إبراىيـ ط/ ىاني إبراىيـ 34
 05/4/0201 ماجستير أمراض الباطنة العامة إيماف شعيب حبيب ط/ 35
 4/4/0201 ماجستير  طب األطفاؿ رحاب صالح احمد وىب ط/ 36
 08/4/0201 ماجستير  التشريح وعمـ األجنة سماح سيد حسف السيد سميماف  ط/ 37
 4/5/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية محمد سالـ الدلتونيط/أميرة  38
 4/5/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ أميرة محمد رشاد البيومي 39
 05/4/0201 ماجستير األشعة التشخيصية ط/ شروؽ محمد الدالتوني 42
 05/4/0201 ماجستير األشعة التشخيصية ط/طو محمد طو الشبراخيتي 41
 4/5/0201 دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية ط/ شيماء السعيد رضواف الشيف 40
 07/4/0201 ماجستير  التوليد وأمراض النساء ط/ أسماء عبدالعزيز محمد عبد العزيز 43
 7/0/0201 ماجستير  عالج األوراـ والطب النووي ط/ نيي خالد أبو الفتح محمد 44
 6/4/0201 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية لوكيؿط/ ىاجر سمير ا 45
 07/4/0201 ماجستير طب األطفاؿ ط/ ياسميف فتحي صابر محمد حمودة 46

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 556/9/5/2020الموضوع رقم 

 مف : كؿ الموافقة عمي ترشيحػ بشأف أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
  زميؿ بقسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية ػػػ د/ ىبو عبد الوىاب يحيي الشاطر 1 
  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   ػػػ د/ سارة محمود الديب0 
  مدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية   ػػػ د/ محمد كماؿ عمر3 
 ولوجيا الطبية والمناعة أستاذ بقسـ الميكروبي  ػػػ أ.د/ سحر عمى محمد عمى4 
 مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية  ػػػ د/ نوراف طمعت أبو الخير5 

 . لمحصول عمي مكافأة النشر العممي
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 654/9/5/2020الموضوع رقم 

أستاذ بقسـ طب  رشيح أ.د/ فريد محمد وجدي فريدالموافقة عمي تػ بشأف أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 . COVID-19وجراحة العيف لمحصوؿ عمي جائزة اتحاد الجامعات العربية لمتميز العممي ألبحاث 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
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 556/9/5/2020الموضوع رقم 
عمي التقرير  08/3/0201بتاريخ قسـ طب وجراحة العيف ػ بشأف موافقة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 

 النيائي لممشروع البحثي الخاص بشركة الميرجاف .
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 566/9/5/2020الموضوع رقم 
عمي التقرير الربع  05/4/0201بتاريخ ػ بشأف موافقة قسـ جراحة العظاـ أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 

 سنوي لممشروع البحثي الخاص بشركة راي لألبحاث اإلكمينيكية التعاقدية )اوتسوكا مصر لألدوية( .
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 576/9/5/2020الموضوع رقم 

رعاية قسـ التخدير والعناية المركزة ػ بشأف المشروع البحثي الطالبي تحت أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
: دراسة مبنية عمى  استعماؿ أدوية التي تزيد مف ضغط الدـ بعد العمميات الجراحيةمتابعة تأثير وعالج األلـ تحت عنواف )

 المشاىدة(  تحت إشراؼ الباحث الرئيسي د/ وساـ الديف عبد الرحمف سمطاف األستاذ المساعد بالقسـ .
 القــــرار :

 افقة .. ويرفع لمجامعة .المو 
 516/9/5/2020الموضوع رقم 

بقسـ جراحة المساعد ستاذ األ فؤاد محمد زناتيد/ الموافقة عمي ترشيح ػ بشأف أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 لبولية .في مجاؿ جراحة المسالؾ ا 0201الدولة لمتأليؼ العممي لعاـ لمحصوؿ عمي جائزة  المسالؾ البولية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 659/9/5/2020الموضوع رقم 

الموافقة عمي ترشيح السادة أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في ػ بشأف أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
العربيةعمى النحو واردة لمجمة اتحاد الجامعات قاعدة البيانات الخاصة بالمحكمين لالستعانة بخبراتيم في تحكيم األبحاث ال

 التالي :
 تاريخ مجمس القسم القسم االســـــــــــــــــــم م
 أ.د/ رفيؽ فكري برسـو 1

 أ.د/ محمد جماؿ الديف حجاج
 18/4/0201 جراحة القمب والصدر

 أ.د/ حاتـ محمود سمطاف 0
أ.د/ سميماف عبد الرحمف 

 الشخص

 08/3/0201 الجراحة العامة

 04/3/0201 الطب الشرعي والسمـو أ.د/ صفاء عبد الظاىر أميف 3
 أ.د/ طاىر عبد الستار عيد 4

 أ.د/ أيمف محمد عبيد
 أ.د/ السيد مرسي زكي
 أ.د/ أحمد فؤاد شمس

 أ.د/ عمرو صابر السيد
 أ.د/عمرو عيد درويش
 أ.د/ أحمد نصر زايدة
 أ.د/ بياء زكريا محمد

 08/3/0201 العظاـ جراحة
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 أ.د/ سامح محمد جاد
 أ.د/ أمؿ فتح اهلل مقمد 5

 أ.د/ سحر عمى محمد 
 أ.د/مبروؾ غنيـ

 1/11/0202 الميكروبيولوجيا

 أ.د/ محمد أحمد سامي قنديؿ 6
 أ.د/ طارؽ محمد سيد

 08/3/0201 التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ ميا محمد البطش 7
 د/ أماني توفيؽ الفخراني

 03/3/0201 ةالفارماكولوجيا اإلكمينيكي

 أ.د/ ميا أحمد فتحي حمودة  8
 أ.د/ مآثر كامؿ الشافعي

 أ.د/ إيماف عبد الفتاح بدر

 04/3/0201 الكيمياء الحيوية الطبية

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 ا : موضوعات الدراسات العليا :سابع
  246/9/5/2020الموضوع رقم 

ودكتوراه ( دبموـ وماجستير  50 لعدد ) مد فترة الدراسةالموافقة عمى  ات العميا والبحوث ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراس
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

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

 النساء ماجستير التوليد وأمراض   عزة مختار أحمد الكياؿػ ط/ 1

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أحمد محمد عبد الصادؽػ ط/ 0

 ماجستير طب وجراحة العيف   مصطفى كماؿ فتح اهللػ ط/ 3

 ماجستير طب األطفاؿ  مروة ايمف محمد الشبشيريػ ط/ 4

 ماجستير طب وجراحة العيف  أحمد محمد محمد السحيميػ ط/ 5

 ماجستير طب األطفاؿ  فاطمة عبد المحسف عبد الجيدػ ط/ 6

 ماجستير األشعة التشخيصية   طو محمد طو الشبراخيتيػ ط/ 7

 ماجستير األشعة التشخيصية   أحمد سامح محمد إبراىيـػ ط/ 8

 ماجستير طب األطفاؿ   سارة شعباف الوزيرػ ط/ 9

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  حسيف عبد الواحد عبد الخالؽػ ط/ 12

 ماجستير جراحة المسالؾ البولية ساـ السيد أحمد قطب الصعيدىحػ ط/ 11

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  اماؿ حسيف محمود حسيفػ ط/ 10

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  اماني إبراىيـ محمود عمارػ ط/ 13

 سمعيات ماجستير    إيناس الفرجاني إبراىيـػ ط/ 14
 ماجستير طب االطفاؿ  لموجودمحمد حمدى عبد اػ ط/ 15

 ماجستير جراحة العظاـ  خالد عبد المجيد عبد الستارػ ط/ 16

 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج االلـ  أحمد عبد الستار عطية محمدػ ط/ 17

 دبموـ طب األطفاؿ  خالد عالء الديف عاشور النحاسػ ط/ 18

 فاؿماجستير طب األط   شيماء جمعة موسىػ ط/ 19

 ماجستير الجراحة العامة   أحمد محمد محمد عامرػ ط/ 02
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 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد محمود جابرػ ط/ 01

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  عمرو سامي كامؿ شاىيفػ ط/ 00

 ماجستير جراحة العظاـ  محمد أحمد إبراىيـ يوسؼػ ط/ 03

 ماجستير طب وجراحة العيف  يؿدعاء السيد عمى اسماعػ ط/ 04

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   اسراء جمعة رزؽ عوضػ ط/ 05

 ماجستير طب األطفاؿ  ياسميف كماؿ الديف الفقىػ ط/ 06

 ماجستير طب وجراحة العيف  سارة زكريا محمد أبو عمىػ ط/ 07

 ماجستير طب األطفاؿ   سارة سعيد عبد الحميدػ ط/ 08

 ماجستير جراحة العظاـ   عماد سعد سويمـخالد ػ ط/ 09

 ماجستير أمراض التخاطب   أسماء محمد عبد الرازؽ طعيمةػ ط/ 32
 ماجستير الجراحة العامة  محمد محدى محمد موافىػ ط/ 31

 دبموـ طب األطفاؿ  ىالة السيد احمد السيد الفقىػ ط/ 30

 دبمـو الباطنة العامة   صفاء عبد السالـ بكرػ ط/ 33

 دبمـو الباطنة العامة  حسف محمد عبد الحميد الوكيؿط/ ػ 34

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  شيماء يوسؼ عمى إبراىيـػ ط/ 35

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية نادية فاروؽ عبد الحميد إسماعيؿػ ط/ 36

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  حناف محمد منصور عمىػ ط/ 37

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  نا عمى إسماعيؿ الدسوقىر ػ ط/ 38

 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   ىبو أحمد حسف أبو زىرةػ ط/ 39
 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج االلـ  وائؿ محمد المغاورى أحمدػ ط/ 42
    يةدبمـو الباثولوجيا اإلكمينيك   مروة إبراىيـ عمى زعربػ ط/ 41
    دبموـ جراحة العظاـ   محمد حسنى عبد العزيزػ ط/ 40
    ماجستير السمعيات   ىبو أحمد أحمد وربيػ ط/ 43
    دكتوراه الحاالت الحرجة  اسالـ محمد محمد عجيبوػ ط/ 44
    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أميرة فتحي محمد السندبيسيػ ط/ 45
    دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   ادةعمي محمد عمي زيػ ط/ 46
    دبمـو األمراض الصدرية والتدرف  السيد محمد عبد السالـ ياسيفػ ط/ 47

    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أية عبد الحميد أدىـ أحمدػ ط/ 48
    ماجستير التوليد وأمراض النساء أسماء عبد العزيز محمد عبد العزيزػ ط/ 49
    الجراحة العامة ماجستير    وليد صالح الديف جابر ػ ط/ 52
    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   ىاجر سمير الوكيؿػ ط/ 51
 عالج األوراـ والطب النوويماجستير   نيي خالد أبو الفتح محمدػ ط/ 50

  426/9/5/2020الموضوع رقم 

والدبمـو ماجستير الدكتوراه وال( درجة 8 لعدد ) إلغاء القيدػ بشأف الموافقة عمى  حوثمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والب
 خصصات مختمفة .ت

 القــــرار :

  ليـ عمى النحو التالي: ... ويرفع لمجامعة القيد إلغاءالموافقة عمى 

 لتحويؿ النيابة  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  رحاب محمد السباعىػػ ط/ 1
 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبموـ األمراض الجمدية والتناسمية             حسناء محمود محمود العيسوىػػ ط/ 0
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 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبموـ األمراض الجمدية والتناسمية              ميا عطية المغاورى غانـػػ ط/ 3

 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  لتناسمية            دبمـو األمراض الجمدية وا  شيماء محمد حسف شحاتةػػ ط/ 4

 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبموـ األمراض الجمدية والتناسمية              خديجة عبد اهلل حسيفػػ ط/ 5

 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبموـ األمراض الجمدية والتناسمية              ايماف محمد نور المتولىػػ ط/ 6

 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبموـ األمراض الجمدية والتناسمية              طارؽ اسماعيؿ ىديرػػ ط/ 7

 لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف  دبموـ األمراض الجمدية والتناسمية             منى محمد ولى الديف محمودػػ ط/ 8
  406/9/5/2020الموضوع رقم 

( درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػوراه 05لعػدد ) إيقـاف القيـدػ بشػأف الموافقػة عمػى  حـوثمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والب
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

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

 بأثر رجعي  1/12/0217مف عاـ لمدة    ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   أحمد إبراىيـ نجيب إبراىيـػػ ط/ 1
 لظروؼ خاصة   1/4/0201مف  لمدة عاـ جراحة المسالؾ البوليةماجستير  مصطفى محمود عبد السميعػػ ط/ 0
 بأثر رجعي     1/4/0202مف  لمدة عاـ  ماجستير طب األسرة اسماء جماؿ محمد نصر الديفػػ ط/ 3
 الستكماؿ الدراسة      1/12/0214مف  لمدة عاـ عيفاجستير طب وجراحة المايماف محمد محمد إبراىيـ    ػػ ط/ 4
 بأثر رجعي     1/4/0219مف  لمدة عاـ  ماجستير جراحة العظاـ  محمود كماؿ حسف ايفىػػ ط/ 5
 بأثر رجعي     1/4/0219مف  لمدة عاـ  ماجستير طب األطفاؿ مديحة عبد السالـ عبد العظيـػػ ط/ 6
 بأثر رجعي     1/4/0202مف  لمدة عاـ األنؼ واألذف والحنجرةستير ماج سمر محمد عامر الفخرانىػػ ط/ 7
 بأثر رجعي     1/12/0215مف عاميفلمدة  األنؼ واألذف والحنجرةماجستير   ىانى إبراىيـ عطية إبراىيـػػ ط/ 8
 بأثر رجعي     1/4/0219مف  لمدة عاميف ماجستير طب وجراحة العيف ميادة مصطفى عبد الحميد ػػ ط/ 9

 الستكماؿ الدراسة   1/12/0217مف  لمدة عاميف طب األسرةماجستير   مروة ممدوح جودةػػ ط/ 12
 خاصةظروؼ ل    1/12/0202مف  لمدة عاـ  طب الصناعاتماجستير  شريؼ إبراىيـ عبد الحميدػػ ط/ 11

 لظروؼ خاصة 1/12/0202مف لمدة عاـماجستير األمراض الجمدية والتناسمية     شيماء عمى محمد إبراىيـ ػػ ط/ 10

 بأثر رجعي 1/12/0215مف عاـ لمدة   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدمويةأحمد إبراىيـ نجيب إبراىيـ ػػ ط/ 13
 لظروؼ خاصة 1/4/0200مف  عاـلمدة  األمراض الجمدية والتناسمية    رماجستي   نرميف محمد عبد الحميدػػ ط/ 14
 لظروؼ خاصة   1/4/0201مف  لمدة عاـ    دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية أمؿ صادؽ محمد  القصبىػػ ط/ 15
 لظروؼ خاصة 1/12/0202مف  لمدة عاـ    دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية ايماف رضا أحمد عبد العزيزػػ ط/ 16
 بأثر رجعي      1/4/0218مف  لمدة عاـ  دبمـو الباطنة العامة  مي محمود جابر محمودػػ ط/ 17
 بأثر رجعي      1/12/0219مف  لمدة عاـ دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة مروة صالح الديف درويش ػػ ط/ 18
 بأثر رجعي     1/4/0217مف  لمدة عاميف  دبموـ جراحة العظاـ  أحمد حسف شفيؽ محمدػػ ط/ 19
 بأثر رجعي      1/12/0216مف  لمدة عاـ  دبموـ طب األطفاؿ ىانى محمد عبد الرحمف الدييىػػ ط/ 02
 بأثر رجعي   1/12/0216مف  لمدة عاميف دبمـو القمب واألوعية الدموية مينا سميماف جرجس إبراىيـ  ػػ ط/ 01
 لظروؼ خاصة 1/4/0202مف  لمدة عاميف دكتوراه القمب واألوعية الدموية أحمد عبد المجيد إبراىيـ البالط ػػ ط/ 00

 لظروؼ خاصة 1/12/0202مف  لمدة عاـ  ـ األشعة التشخيصيةدبمو  أسماء محمود محروس اليمبػػ ط/ 03
 بأثر رجعي   1/12/0219مف  لمدة عاـاألمراض الجمدية والتناسمية    رماجستيإيماف جماؿ يس المصيمحي  ػػ ط/ 04
 لظروؼ خاصة  1/4/0201لمدة عاميف مف دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ محمد عبد اهلل سعد عبد الغني ػػ ط/ 05

 
 

  456/9/5/2020الموضوع رقم 
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/ طبيػبمل درجـة ماجسـتير طـب الحـاالت الحرجـةنقـل قيـد الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 مف كمية طب المنوفية إلى كمية طب بنيا . محمد سمير محمد شمتوت

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  446/9/5/2020الموضوع رقم 

/ أحمـد الرفـاعي عمـى المقػدـ مػف الطبيػب قبـول االعتـذارالموافقـة عمـى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . عف دخوؿ امتحاف الشفوي والعممي لدرجة دكتوراه طب وجراحة العيف نظرا إلصابتو بفيروس كرونا

 القــــرار :

 . الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  456/9/5/2020الموضوع رقم 

ــة لمدراســات العميــا والبحــوث  ــذكرة أ.د/ وكيــل الكمي ــة اإلشــراف  ػػػ بشػػأفم ــة عمــى تعــديل لجن ( درجػػة ماجسػػتير 13لعػػدد )الموافق
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 ماجستير طب األطفال   شيماء جمعو موسيـ ط/2

 )لمسفر لمخارج(  طب األطفاؿ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   محمد سعيد المكاويد/ رفع اسمب
 ماجستير طب األطفال   إيمان طمعت نبيو قمحـ ط/0
 )لمسفر لمخارج(  طب األطفاؿ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   محمد سعيد المكاويد/برفع اسم 
 ماجستير طب األطفال  أبو ىولةمروة شوقي سيد أحمد ـ ط/3
 )لمسفر لمخارج(  طب األطفاؿ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   محمد سعيد المكاويد/برفع اسم 
 ماجستير طب األطفال   إيمان عبد ربو يوسفـ ط/4
 )لمسفر لمخارج(  طب األطفاؿ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   محمد سعيد المكاويد/برفع اسم 
 ماجستير طب األطفال   وزيرسارة شعبان الـ ط/5
 )لمسفر لمخارج(  طب األطفاؿ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   محمد سعيد المكاويد/برفع اسم 
 ماجستير طب األطفال  فاطمة عبد المحسن عبد المجيدـ ط/6
 )لمسفر لمخارج(  طب األطفاؿ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   محمد سعيد المكاويد/برفع اسم 

ضافة أ.د/ ف  أستاذ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  ادي محمد الجنديوا 
 ماجستير جراحة العظام خالد عبد المجيد عبد الستار شريف ـ ط/7

   جراحة العظاـ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   ياسر سعد الدين حنوت د/برفع اسم كل من : 
 عتذار عف اإلشراؼ(.)ا جراحة العظاـ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   عمرو عبد المرضي قنديل /د   

ضافة د  جراحة العظاـ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد     بياء زكريا محمد /وا 
 ماجستير جراحة العظام  محمد أحمد إبراىيم يوسف ـ ط/8
   الطب والطبيعي والتأىيؿ بالكميةقسـ أستاذ ورئيس     سمر جابر سميمان د/بإضافة أ.
 اجستير جراحة العظامم أحمد مجدي عبد الحميم عبد المجيد ـ ط/9

   جراحة العظاـ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   ياسر سعد الدين حنوت د/برفع اسم كل من : 
 )اعتذار عف اإلشراؼ(. جراحة العظاـ بالكميةبقسـ أستاذ مساعد   عمرو عبد المرضي قنديل /د   

ضافة كل من  اـ بالكميةجراحة العظبقسـ أستاذ مساعد   محمد أحمد فائق سامي /: د  وا 
 جراحة العظاـ بالكميةبقسـ مدرس   سميمان حسن سميمان زلمو /د  

 األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير  أحمد عبد الحميد حافظ فياض ـ ط/22



 28/5/0202الثالثاء الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي التاسعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

17 

 
 

   بالكمية األمراض الجمدية والتناسميةقسـ ب مدرس  بازيد ىبو اهلل سعد الدين خميل د/بإضافة 
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةماجستير   داليا محمد نبيل شعبان ـ ط/22
  )وذلؾ الكتماؿ نصاب( بالكمية الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةبقسـ أستاذ مساعد  أسماء محمد البرلسي د/برفع اسم 
ضافة أ.د  بالكمية الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةبقسـ أستاذ  سحر عمى محمد عمى /وا 
 دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا  در أبو فدانعمياء عمى عبد القا ـ ط/20

   المتوطنة بالكميةاألمراض قسـ أستاذ مساعد ب   محسن محمد الخياط د/بإضافة 
  التخدير والعناية المركزة وعالج األلمدكتوراه   محمد فتحي عبد الشافي ـ ط/23
  بالكمية )لمسفر لمخارج( ة وعالج األلـالتخدير والعناية المركز قسـ مدرس ب   رباب محمد حبيب د/برفع اسم 
ضافة   بالكمية التخدير والعناية المركزة وعالج األلـقسـ مدرس ب   وفيو رمضان ميدي د/وا 

  466/9/5/2020الموضوع رقم 

اجسـتير الم رسـالة لجنة الفحص والمناقشةإعادة تشكيل الموافقة عمى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 عمى النحو التالي : المجنةلتكوف  ىند عماد الدين العباسيلمطبيبة/ األسرة طب 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسـورئيس اذ أست   أميمة أبو الفتح محروسػ أ.د/ 
 ػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةطب األسػػػػػػػػػػػػػػ قسـمساعد باذ أست   نورا عبد اليادي خميؿػ أ.د/ 
 ػػػػػةػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـمساعد باذ أست   نجوي نشأت حجازيػ أ.د/ 
 ةر ػػػػػػػػػػػػالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـمساعد باذ أست   غادة محمود أحمد خفاجيػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(        
 القــــرار :

 ع لمجامعة .الموافقة .. ويرف

  476/9/5/2020الموضوع رقم 

( رسػػالة 38لعػػدد ) تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةلنشر بالمجمة .. وذلك بعد قبول اليـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيل
 ماجستير طب وجراحة العين  مصطفي كمال فتح اهلل عنترـ ط/ 2

  المجنة :
 ةػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف بقسـمساعد اذ أست    أسماء محمد إبراىيـد/  ػ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف اذ بقسـأست   الفالؿ حساـ محمد عميد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف بقسـمساعد اذ أست   محمد سامي عبد العزيزد/   ػ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ىبو أشرف المالكيـ ط/ 0

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  أمراض الباطنة العامة اذ بقسـأست  عالء الديف عبد السالـ داوودد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  أمراض الباطنة العامة اذ بقسـأست   نبيؿ عبد الفتاح الكفراويد/ أ.ػ 
 ندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاإلسك ةعجامبكمية الطب  أمراض الباطنة العامة بقسـمساعد اذ أست   عزة عبد الكريـ إسماعيؿد/   ػ 
 
 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد محمد توفيق شعبان محمدـ ط/ 3

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء اذ بقسـأست   عالء مسعود عبد الجيدد/ أ.ػ 
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسـمساعد اذ أست    رجب محمد داوودد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء اذ بقسـأست   سيد عبد المنعـ محمودد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسـمساعد اذ أست   أيمف شحاتو أبو العـزد/   ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(        
 ماجستير السمعيات  سمر محمد عامر الفخرانيـ ط/ 4

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية طب  األنؼ واألذف والحنجرة بقسـمساعد السمعيات اذ أست   عبد المجيد حسف قابؿػ د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية طب  األنؼ واألذف والحنجرة بقسـالسمعيات اذ أست   حساـ سني البياء طمعتد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات باألكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العسكريػػػػػاذ أست    أحمد فييـ شديدد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفال مديحة عبد السالم عبد العظيم الجرشط/ ـ 5

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفاؿ بقسـمساعد اذ أست    نجواف محمود صالحػ د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفاؿ بقسـمساعد  اذأست   دينا عبد الرازؽ ميدافػ د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومي طب األطفاؿ اذ بقسـأست   أليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 
 ماجستير األشعة التشخيصية   شييرة أحمد السيد سالمـ ط/ 6

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـورئيس اذ أست   بسمة عبد المنعـ دسوقيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـمساعد باذ أست   عبد الحميد حسانيفشيماء د/   ػ 
 ػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـمساعد اذ أست  رانيا صبحي محمد أبو خضرةد/   ػ 
 ماجستير طب األطفال  والء عبد الفتاح محمد عبد الحميدـ ط/ 7

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفاؿ قسـورئيس اذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   فادي محمد الجندي د/أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامكمية الطب ب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   أحمد محمد عبد الرازؽد/ أ.ػ 
 ماجستير الجراحة العامة   محمد مجدي محمد موافيـ ط/ 8

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنو  ةعجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـباذ أست   داليا محمد مفرح السقاد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامة قسـمساعد باذ أست   أحمد صبري الجماؿد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أيمف أحمد عمرد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػسقناة السويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـباذ أست    محمد أحمد المبافد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األسرة  أسماء جمال محمد نصر الدينـ ط/ 9

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسـباذ أست   صفاء عبد الفتاح بدرد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسرة قسـمساعد باذ أست   جازينجوي نشأت حد/   ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسرة قسـمساعد باذ أست   غادة محمود أحمد خفاجيد/   ػ 

 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  ىاني إبراىيم عطية إبراىيمـ ط/ 22
  المجنة :
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـورئيس اذ أست   عصاـ عبد الونيس بحيريد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـباذ أست    سامي عموانيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـباذ أست   أيمف عمي عبد الفتاحد/ أ.ػ 

 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  ىاجر أحمد محمد عبد المطمبـ ط/ 22
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـورئيس اذ أست   عصاـ عبد الونيس بحيريد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـباذ أست  عبد المطيؼ إبراىيـ الرشيديد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـباذ أست    محمد ناصر الشيخد/ أ.ػ 

 ماجستير الجراحة العامة   كريم محمد محمد الغنامـ ط/ 20
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األوعيػػػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   أحمد حسني إبراىيـد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  مساعد جراحػػػػػػػػػػة األوعيػػػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   يحيي محمد الخطيبد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػةجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األوعيػػاذ أست    نياد عبده زيدد/ أ.ػ 
 ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزقازيػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األوعيػػػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست    حساـ أحمد توفيؽد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 دكتوراه طب المناطق الحارة   محمد السيد محمد عينرـ ط/ 23

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب المناطؽ الحارة وصحتيابقسـ اذ أست    ىاني سعيد صبريد/ أ.ػ 
 ةػػالمنوفيػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب المناطؽ الحارة وصحتيابقسـ مساعد اذ أست    نجالء سعيد العبدد/    ػ
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الكيمياء الحيويةبقسـ مساعد اذ أست    صفاء محمد طايؿد/   ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ايمان حمدي عبد العاطي محمد ـ ط/24
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   عماد محمد الشبينيد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ ستأ   صبري عبد اهلل شعيبد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   رشا عمي عبد النورد/   ػ 

 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية  سارة عمي عبد الرحمن الدرباليـ ط/ 25
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيةاذ أست   حاتـ محمود السباعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ورئيس قسـ الكيمياء الحيوية الطبيةاذ أست   ميا أحمد فتحي حمودةد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيةاذ أست  عوض محمد عمي حسف العبدد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   نيمة محمد فؤاد رضوانـ ط/ 26
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   محمد عبد الرؤوؼ قرنيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست  عالء الديف عبد السالـ داوودد/ أ.ػ 
 ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاإلسكند ةعجامبكمية الطب  لباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ أمراض ااذ أست  طمعت عبد الفتاح عبد العاطيد/ أ.ػ 

 ماجستير طب وجراحة العين   أميرة عبد اهلل السعيدـ ط/ 27
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ طب وجراحة العيفاذ أست    سامح سعد مندورػ د/ 
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ طب وجراحة العيفاذ أست    أسماء محمد إبراىيـػ د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ طب وجراحة العيفاذ أست   أيسر عبد الحميد فايدػ د/ 
 ماجستير جراحة العظام   محمود كمال حسن ايفيـ ط/ 28

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ أست   محمود محمد ىدىودد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ أست    السيد مرسي زكيد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ أست    شوكت رزؽأحمد د/ أ.ػ 

 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية  سارة كمال عبد المقصود رزقـ ط/ 29
  المجنة :

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ورئيس قسـ الكيمياء الحيويةاذ أست    مناؿ محمد البطشد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ الكيمياء الحيويةاذ أست    غادة عزت حمودةد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  بقسـ الكيمياء الحيويةاذ أست   مآثر كامؿ الشافعيد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األسرة  مروة محمد راغب عبد السالمـ ط/ 02
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسـباذ أست   ىالة محمد المصيمحيد/ أ.ػ 
 ؽػػػػػالزقازي ةعجامية الطب بكم الصحة العامة وطب المجتمع قسـمساعد باذ أست    شيريف بيجتد/   ػ 
 ةػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسـمساعد باذ أست   نورا عبد اليادي خميؿد/   ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   شروق محمد الدالتونيـ ط/ 02
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألشعة التشخيصيػػػػػ قسـباذ أست   السيد المكاوي السيدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـمساعد باذ أست   شيماء عبد الحميد حسانيفد/   ػ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   نرميف يحيي سميماف/ دأ.ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية  طو محمد طو الشبراخيتيـ ط/ 00
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  شعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاأل قسـباذ أست    حاـز حسف عيدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـمساعد باذ أست   محمد شوقي عبد اهللد/   ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   حساـ عبد الحفيظ زيتوفد/ أ.ػ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أميمة جودة محمد عبد المطيفـ ط/ 03
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست   محمد عبد اهلل رزؽد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست    رجب محمد داوودد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست   عبد الحسيب صالح سعدد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـباذ أست   عصمت حمدي أبو زيدد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 

 ماجستير طب األطفال   رحاب صالح أحمد وىبـ ط/ 04
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    فييمة محمد حسافد/ أ.ػ 
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   حامد محمد الشرقاويد/ .أػ 

 ماجستير طب األطفال  زينب سامي عبد الفتاح نوارـ ط/ 05
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    غادة محمد المشد/ دأ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم ةعجامبكمية الطب  طب األطفاؿ بقسـمساعد اذ أست   دينا عبد الرازؽ ميدافػ د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومي طب األطفاؿ اذ بقسـأست   أليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   رة محمد سالم الدلتونيأميـ ط/ 06

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   إيماف عبد الفتاح سميطد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجمدية والتناسمية األمراض اذ بقسـأست    محمد أحمد باشاد/ أ.ػ 
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست    عادؿ حميـ إماـد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةير ماجست  أميرة محمد رشاد البيوميـ ط/ 07
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   إيماف عبد الفتاح سميطد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامية الطب بكم األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   إيمان شعبان حبيبـ ط/ 08
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   صبري عبد اهلل شعيبد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمساعد بقسـ أمراض الباطنػػػاذ أست   عماد محمد الشبينيد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   عالء عبد الحميد عفتد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   محمد حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير  أسماء إسماعيل نور الدين عطيةـ ط/ 09

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيبقسـ اذ أست   ميا عبد الرافع البسيونيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيبقسـ اذ أست   أحمد عبد الرحمف سنبؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيبقسـ اذ أست   محمد عبد الرحيـ سميمافد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيبقسـ اذ أست   أحمد عبد الحفيظنيفيف د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ية المركزةالتخدير والعنادكتوراه    محمد أحمد عمى طعيمةـ ط/ 32

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  زةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتخدير والعناية المركبقسـ اذ أست   حاتـ أميف عطا اهللد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  زةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتخدير والعناية المركبقسـ اذ أست    صفاء محمد ىالؿد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  زةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتخدير والعناية المركبقسـ اذ أست  مصطفي عبد العزيز مصطفيد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةتير ماجس  إيمان جمال يس المصيمحيـ ط/ 32
  المجنة :
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 ةػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 سميةاألمراض الجمدية والتناماجستير    ىاجر سمير الوكيلـ ط/ 30
  المجنة :

 ةػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةدكتوراه    شيماء السعيد رضوانـ ط/ 33
  المجنة :

 ةػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست    ء حسف مرعيعالد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست    محمد أحمد باشاد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأست   شعباف ىويدي السيدد/ أ.ػ 

 ماجستير الجراحة العامة   أحمد محمد محمد عامرـ ط/ 34
  المجنة :

 ةالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةورئيس قسـ الجراحػػػػػػػػػػػاذ أست   حاتـ محمود سمطافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست    مجدي أحمد لولحد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األطفاؿمساعد جراحػػػػػػػػػػة اذ أست   ىشاـ المحمدي غريبد/   ػ 

 وأمراض النساءماجستير التوليد  أسماء عبد العزيز محمد عبد العزيزـ ط/ 35
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   أسامة عمى الكيالنيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامة الطب بكمي التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست    نبيو إبراىيـ الخوليد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمساعد باذ أست   عماد الديف عمى سميمافد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألزى ةعجامبكمية الطب  اءالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   مجدي عبد المحسف عمماد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير جراحة العظام  محمد منصور أحمد أحمدـ ط/ 36

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبقسـ جراحة العظػػػػػػػػػاذ أست    السيد مرسي زكيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد اذ أست   أحمد إبراىيـ نصر زايدهد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد اذ أست    السيد عبد الحميـد/ أ.ػ 

 التجميل والحروقجراحة دكتوراه   محمد ممدوح محمد الجنديـ ط/ 37
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـباذ أست   داليا محمد مفرح السقاد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـباذ أست    طارؽ فؤاد كشؾد/ أ.ػ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحروؽ قسـباذ أست   مأموف إسماعيؿ عبد الحميـد/ أ.ػ 

 وويعالج األورام والطب النماجستير   نيي خالد أبو الفتح محمدـ ط/ 38
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـباذ أست    نبيؿ أحمد مبارؾد/ أ.ػ 
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـباذ أست   إيماف عبد الرازؽ توفيؽد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامبكمية الطب الفيزياء اإلشعاعية اذ أست   خالد محمد الشحاتد/ أ.ػ 

 416/9/5/2020الموضوع رقم 
طالػػب وطالبػػة  (09لعػػدد ) تســجيل موضــوع الرســالةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث

 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  ماجستير طب وجراحة العين   منية محمد صالح السقاأ ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
تأثير تثبيت انسجة الكوالجيف لعالج حاالت القرنية المخروطية عمي عدد الخاليا الطالئية الداخمية باستخداـ الميكروسكوب 

 . المرآوي
 المشرفون : 

 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  فطب وجراحة العي قسـبمساعد اذ أست    أميف فيصؿ المقوةػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامطب وجراحة العيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست    أسماء إبراىيـ محمدػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاموجراحة العيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  طب قسـمدرس ب   إسراء سامي الغباشيػ د/ 

 ماجستير طب األسرة    والء عادل محمد عاشور ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 . , محافظة الغربيةلصحية األولية في منشئات الرعاية ا 19معرفة واتجاه ممارسات الفريؽ الطبي تجاه الكوفيد 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامطب األسرة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ ورئيس أست  ىالة محمد المصيمحي شاىيفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب طب ا قسـمدرس ب   مروة محمد محسبػ   د/ 

 دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    ميا محمد عمي الدىشان ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

( IFITM3) 3(/ بروتيف الغشاء الناجـ عف اإلنترفيوف ACE2) 0لجيني لإلنزيـ المحوؿ لألنجيوتنسيف دراسة تحميمية لمتعدد ا
 في مستشفيات جامعة المنوفية . 19وعاصفة السيتوكيف وتطور الكوفيدػػػ

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الميكروبيولوجيا بكمية الطػػػػػػػػػػػ قسـاذ ورئيس أست  أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمدػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػجامالميكروبيولوجيا بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأست   سحر عمي محمد عميػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامالميكروبيولوجيا بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست  أسماء محمد محمد البرلسيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػعػػػػػػجاماألمراض الصدرية بكمية الطػػػػػػػػػػب  قسـاذ مساعد بأست   سامي سيد أحمد الدحدوحػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامالميكروبيولوجيا بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـمدرس ب   أسماء شعباف محمد سميـػ   د/ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة   نيال شحات عمي الصعيدي ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ تأثير مثبطات البيتا عمي المرضي الذيف يعانوف مف اصابات في الدماغ .
 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامالتخدير والعناية المركزة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    ياسر إبراىيـ فتحيػ د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجامالتخدير والعناية المركزة بكمية الطب  قسـمدرس ب   مصطفي سعيد منصورػ د/ 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا    ىدير عبد الرحيم شاىين ط/ـــ 5
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 :  الرسالة موضوع
المرتبط بالجميكوزيؿ في تقيـ تميؼ الكبد في مرضي االلتياب الكبدي المزمف سي المتمقوف لمعالج  0دور نظير البروتيف ماؾ ػػػ

 باستخداـ مضادات الفيروسات مباشرة المفعوؿ .
 المشرفون : 

 المنوفيػة ةعػػػػػػػػػجامطب المناطؽ الحارة وصحتيا بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست    أيمف محمد المحمحػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػػػػػػجامطب المناطؽ الحارة وصحتيا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   حسف محمد الخياطمػ   د/ 

 المنوفيػة ةعػػػػػػجامطب المناطؽ الحارة وصحتيا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    نجالء سعيد العبدػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامية بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيك قسـمدرس ب   نوراف طمعت أبو الخيرػ   د/ 

 ماجستير عالج األورام والطب النووي    منار صالح الدين عمي ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

الغدد الميمفاويةذات الخاليا بي الكبيرة  تأثير اضافة عقار الميتفورميف لمعالج األساسي في المرضي الذيف يعانوف مف أوراـ
 المنتشرة : تجربة سريرية مف المرحمة الثانية  .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  قسـاذ بأست    نبيؿ أحمد مبارؾػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   د العجيزيىاجر عبد المجيػ   د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  قسـب مدرس   أميرة حسني حجازيد/   ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  قسـمدرس ب   أحمد صييب فتحيػ   د/ 

 دكتوراه الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية   رييام صبحي مصمحي أبو عياد ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 مستشفيات جامعة المنوفية  .دراسة بيولوجية لعوامؿ الخطورة لسموؾ االنتحار في حاالت التسمـ في 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـاذ بأست   صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 
 يػػػػػػػػةالمنوف ةعجامالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية بكمية الطب اذ مساعد أست   أحمد كماؿ الديف الفقيػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػجامالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية بكمية الطب  قسـمدرس ب    رشا ممدوح عزبػ   د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة    مصطفي مكرم عرفو ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

سي أ( في المرضي المصابة أمراض الجياز اليضمي  دراسة جينات العصيات المموية البوابيو الضارة )سي ايو جي أ , في ايو
 العموي  .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامأمراض الباطنة العامة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست   عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامء الحيوية والبيولوجيا الجزئية بكمية الطب الكيميا قسـاذ بأست   إيماف عبد الفتاح بدرػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامأمراض الباطنة العامة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  عبد الناصر عبد العاطي جاب اهللػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بكمية الطب  قسـذ مساعد باأست  عبد النبي سعيد عبد النبي محمدػ   د/ 

 
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية     عمي نصر مشعل ط/ـــ 9

 :  الرسالة موضوع
بالموجات الصوتية بواسطة التتبع الرقطي وتوسع مركب كي وار اس كمؤشرات تقييـ وظائؼ البطيف األيسر عف طريؽ التصوير 

 تنبؤية الستجابة المرضي بعد تركيب جياز منظـ لضربات القمب ثالثي الحجرات  .
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 المشرفون : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأست   غادة محمود سمطافػ أ.د/ 
 المنوفيػة ةعػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   نيفيف إبراىيـ ساميػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس ب   أحمد السيد أحمد سميمافػ   د/ 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    آيو أحمد سويمم ط/ ـــ22

 :  الرسالة موضوع
والبروتيف المرتبط بخيوط الكيراتيف في الصدفية الموحية : دراسة اكمينيكية ىستوكيميائية  1التعبير عف بروتيف نسخ اصبع الزنؾ 

 ومناعية .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاماض الجمدية والتناسمية بكمية الطب مر األ قسـاذ بأست   مصطفي أحمد ىماـػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجاممراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب األ قسـمدرس ب    وفاء أحمد شحاتوػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـب أستاذ مساعد   آيات شعباف حميدهػ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   محمد حمدي عبد الغني صقر ط/ـــ 22

 :  الرسالة موضوع
 طفاؿ المصابيف بالصرع في مصر .في األ A1SCN & A2SCNالدور المميز لطفرة 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأست   سامح عبد اهلل عبد النبيػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػ قسـزميؿ ب   ىبو بدوي عبد السالـػ د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـب مدرس   نوراف طمعت أبو الخيرػ د/ 
 أمراض النساء و ماجستير التوليد  حسين فيمي معوض السيد ط/ـــ 20

 :  الرسالة موضوع
 أثناء الحمؿ عمي األـ والجنيف . 19تأثير عدوي كوفيد ػػػ 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست   ناصر كماؿ عبد العاؿػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست   محمد عبد اهلل رزؽػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  د وأمراض النساءالتولي قسـمدرس ب   محمد السباعي عنترػ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  دعاء السيد عمي إسماعيل ط/ـــ 23

 :  الرسالة موضوع
لنمو بطانة األوعية الدموية في األوعية استخداـ التصوير المقطعي التماسكي الوعائي البصري لتقييـ تأثير العامؿ المضاد 

 الدموية المشيمية لمرضي قصر النظر .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـاذ مساعد بأست    معتز فايز الصاويػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـساعد باذ مأست    أسماء محمد إبراىيـػ د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـمدرس ب    نيي خيرت جابرػ د/ 
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   عزة كرم إبراىيم شعالن ط/ـــ 24

 :  الرسالة موضوع
معدؿ انتشار وطرؽ مقاومة أدوية الكوليستيف والكاربابينيـ في بكتريا السودوموناس واألسينيتوباكتر في مستشفيات جامعة 

 المنوفية. 
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 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بستأ   حسف البنا محمد يونسػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامطب بكمية ال الميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأست   مبروؾ محمود غنيـػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس ب   اسراء السيد الميديػ   د/ 
 طب وجراحة العينماجستير  ميادة مصطفي عبد الحميد سالمة ط/ـــ 25

 :  الرسالة موضوع
 . تغيرات التصوير المقطعي الضوئي بمركز االبصار في حاالت الكسؿ الوظيفي لمعيف قبؿ وبعد العالج بالتغطية الجزئية لمعيف 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامية الطب بكم طب وجراحة العيف قسـاذ مساعد بأست    عادؿ جالؿ زكي ػ د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـمدرس ب    نيي خيرت جابر ػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـمدرس ب   اسراء سامي الغباشيػ د/ 
 ماجستير طب األطفال    أحمد محمد عبد العزيز ط/ـــ 26

 :  الرسالة موضوع
 ديثي الوالدة .مستوي السيرفيفيف كمؤشر لإلصابة بتسمـ الدـ لدي األطفاؿ ح

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأست    السعيد رشاد فودةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية سـقاذ مساعد بأست   إيماف عمي محمد أحمديد/   ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس ب    نيي محمد عاشورػ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  سارة زكريا محمد أبو عمي ط/ـــ 27

 :  الرسالة موضوع
دور المؤشرات الحيوية لدالالت العوامؿ تامحفزة لنمو األوعية الدموية وااللتصاؽ كمتنبئات لإلستجابة لحقف مضادات العامؿ 

 ات السكرية بمقولة العيف .النمو البطاني الوعائي بالجسـ الزجاجي في عالج االرتشح
 المشرفون : 

 ةػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  وجراحة العيفطب  قسـبمساعد اذ أست  سامح محمد عبد السميع الجوىريػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػعػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـمدرس ب    نيي خيرت جابر ػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسـمدرس ب   نيي ربيع محمد بيوميػ د/ 
 ماجستير األمراض النفسية والعصبية   الشيماء صالح جمعو ط/ـــ 28

 :  الرسالة موضوع
 معدؿ انتشار اضطرابات األعراض الجسدية في مستشفيات جامعة المنوفية واالعتالؿ المشترؾ مع القمؽ واالكتئاب .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػمجابكمية الطب  األمراض العصبية والطب النفسي قسـاذ بأست   لمياء جماؿ الديف الحمراويػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  األمراض العصبية والطب النفسي قسـمدرس ب    ىند رضا عمارةػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  األمراض العصبية والطب النفسي قسـزميؿ ب   محمد صالح عبد الشافيػ   د/ 

 
 ماجستير جراحة المسالك البولية حسام السيد أحمد قطب الصعيدي ط/ــ ـ29

 :  الرسالة موضوع
 فاعمية وأماف الموجات التصادمية في عالج ضعؼ اإلنتصاب .

 المشرفون : 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ متفرغ بأست   فاطمة أحمد الصرفيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ مساعد بأست    فؤاد محمد الزناتيػ   د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػ ةعػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ مساعد بأست   عاطؼ عبد المطيؼ بدويػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـمدرس ب  باىر محمد عبد الرؤؼ سالمافػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   إيمان جمال محمد صالح ط/ـــ 02 
  : الرسالة موضوع

 والبموغ المبكر المركزي في مجموعة عشوائية مف األطفاؿ المصرييف . MKRN3دراسة عالقة مستوي بروتيف 
 المشرفون : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأست   سيير سيد أبو العالد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـب مدرس   زينب صبري أبو زنةد/   ػ 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـمدرس ب   نوراف طمعت أبو الخيرد/   ػ 

 ماجستير الباثولوجيا   يحيي أحمد محمود إبراىيم ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

( في TRF2) 0( وعامؿ ربط تكرار التيمومير NOLC1دراسة لمتعبير المناعي الكيميائي عف بروتيف فسفوري نووي وممفوؼ )
 سرطاف البروستاتا .

 المشرفون : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأست   نانسي يوسؼ أسعدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ مساعد بأست   داليا رفعت الشراكيػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب    دينا محمد عالـػ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد محمد محمد السحيمي ط/ـــ 00

 :  الرسالة موضوع
 بعد إزالة المياه البيضاء بالموجات فوؽ الصوتية لمرضي السكري . دراة مقارنة بيف عقار الديفموبريدنات والبريدنيزولوف أسيتات

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـاذ مساعد بأست    سامح سعد مندورػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  العيف طب وجراحة قسـاذ مساعد بأست     مروة عمي زكيػ د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيف قسـمدرس ب    أحمد إبراىيـ بسيونيػ د/ 
 ماجستير األمراض النفسية والعصبية   م محمد محمدوسا ط/ـــ 03

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مخاطر اإلكتئاب واالنتحار لدي المراىقيف المصابيف باضطراب الوسواس القيري .

 المشرفون : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػ ةعػػػجامبكمية الطب  األمراض العصبية والطب النفسي قسـاذ بأست   أيمف عبد الفتاح الحدادػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػجامبكمية الطب  والنفسيةاألمراض العصبية  قسـب أستاذ مساعد   عفاؼ زيف العابديف رجبػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  األمراض العصبية والطب النفسي قسـب مدرس    أحمد نبيؿ رمضافػ   د/ 

 
 جراحة العظامماجستير   د عبد الواحد صابر التمبمحم ط/ـــ 04

 :  الرسالة موضوع
 . تقييـ نتائج تحرير محفظة الكتؼ بواسطة منظار الكتؼ الجراحي لعالج حاالت الكتؼ المتجمد

 المشرفون : 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   أحمد فؤاد شمس الديفػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ مساعد بأست   عمرو صابر السيدػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمدرس ب   محمد البحيريأحمد ػ   د/ 
 ماجستير التوليد و أمراض النساء  عمرو سامي كامل شاىين ط/ـــ 05

 :  الرسالة موضوع
 في المشيمة ودوبمر الشرياف الرحمي في التنبؤ المبكر بتسمـ الحمؿ .تدفؽ الدـ 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست   مدحت عصاـ الديف حمميػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ مساعد بأست   مزةىيثـ أبو عمي حػ   د/ 
 ػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـمدرس ب   محمد السباعي عنترػ   د/ 
 دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  اليام أيمن حسام الدين  ط/ـــ 06

 :  الرسالة موضوع
الخصائص الجينية والظاىرية لمعزوالت السودوموناس ايروجنوزا المتعددة والواسعة المجاؿ لمقاومة المضادات الحيوية 

 . كتاميز الجديدة ثبطات البيتا البمستشفيات جامعة المنوفية ومدي حساسيتيا لم
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأست   نيرة عبد العزيز عيسيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  لميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا قسـاذ بأست   ناىد عبد الغني الراجحيػ أ.د/ 
 ةػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػمجابكمية الطب  الميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـب أستاذ مساعد أسماء محمد البرلسيػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس ب                         أمؿ محمد داودػ   د/ 
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية  العطا زىراء عزب محمد أبو ط/ـــ 07

 :  الرسالة موضوع
 .  بعض بصمات التعبيرالجيني في تشخيص مرضي التصمب المتعدد

 المشرفون : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـاذ بأست    إيناس سعيد عيسيػ أ.د/ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـاذ بأست    صفا سيد مشعؿػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  اض العصبية والنفسيةاألمر  قسـمدرس ب                         أحمد نبيؿ منيرػ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد محمد عزت عبد الفتاح ط/ـــ 08

 :  الرسالة موضوع
 إستخداـ التصوير الضوئي المقطعي الوعائي كمؤشر عالجي في حاالت إرتشاح الماقوال السكري . 

 لمشرفون : ا
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيػػػػػػػػػػف قسـاذ بأست   حاتـ محمد جاد مرعيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػمجابكمية الطب  طب وجراحة العيػػػػػػػػػػف قسـاذ مساعد بأست    مروة عمي ذكيػ   د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  طب وجراحة العيػػػػػػػػػػف قسـب مدرس   أحمد إبراىيـ بسيونيد/   ػ 
 

 توراه عالج األورام والطب النوويدك  يوستينا ناجي كامل ميخائيل ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

 دور العالج االشعاعيمموـر األولي في مرضي سرطاف الرئو المنتشر )غير صغير الخاليا( بعد تمقي خط العالج األوؿ . 
 المشرفون : 
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 ةػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػػػػعػػػػجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـاذ بأست   إيماف عبد الرازؽ توفيؽػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـاذ بأست   إيناس أبو بكر الخوليػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  نوويعالج األوراـ والطب ال قسـمدرس ب   ريياـ أحمد عبد العزيزػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي قسـمدرس ب   أحمد صييب فتحيػ   د/ 

 496/9/5/2020الموضوع رقم 
لكل مـن  الموافقة عمى اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح الدرجة ػ بشأفسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدرا

 عمى النحو التالي :
 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه محمد محمد أبو مسمـ إبراىيـط/  1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه رائد أحمد فؤاد محمد عبد الفتاحط/  0
 ػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه ط/ رشا عبد اهلل البيي رجب  3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه ط/ محمد الشحات النجدي قطب 4
 ػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه ط/ ىاني أبو زيد اسماعيألبو زيد 5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب األطفاؿ دكتوراه ط/ محمود محمد البحيري  6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب األطفاؿ دكتوراه ط/ عصاـ عوض عبد القوي  7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةالجراحة العام دكتوراه ط/ عمرو طارؽ حافظ يس 8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ طب وجراحة العيف دكتوراه ط/ أحمد عادؿ زناتي سالمة 9

 // جيد السمعيات ماجستير ط/ ىبو اهلل محمد الدسوقي 12
 جيد // األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير إيناس عبد العزيز محمدط/  11
 جيد // اض الجمدية والتناسميةاألمر  ماجستير ط/ شيماء السيد أميف موسي 10
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ دينا عادؿ زكريا 13
 ممتاز طب األطفاؿ ماجستير ط/ أحمد عادؿ زكريا عافية 14
 جيد// الجراحة العامة ماجستير ط/ االء جودة عمي عبده 15
 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير ط/ فاطمة السيد يوسؼ الغباتي 16
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير / خميؿ محمد حسف رضوافط 17
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ ىند عمي شبؿ أحمد 18
 جيد// الباطنة العامة ماجستير ط/ عزة البسطويسي مصطفي عطا 19
 جيد// طب األسرة ماجستير ط/ رشا توكؿ محمد النادي 02
 جيد// طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير موليط/ إبراىيـ الدسوقي رمضاف عبد ال 01
 جيد// طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير ط/ محمد عطية السيد عابديف 00
 جيد جدا طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير ط/ مايكؿ جورج فوزي 03
 جيد جدا طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير ط/ عمر رضا عبد المقصود عبد المقصود 04
 //جيد الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير ط/ أميرة أنور عبد المعطي 05
 جيد جدا الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير ط/ سمر مختار دياب 06
 جيد// الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير ط/ مريـ عالء الديف الشافعي 07
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير ط/ نيمة سعد محمد سيد 08
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير ط/ مني عبد الرحمف عبد القوي إبراىيـ 09
 جيد// األمراض الصدرية والتدرف دبمـو ط/ شيماء عمي عبد الرحمف 32
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 جيد// األمراض الصدرية والتدرف دبمـو ط/ ىند سامي عبد المنعـ ناصؼ 31
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  256/9/5/2020الموضوع رقم 

  0202ابريـل  لدورة القيد الطالب المتقدمينإلحاق قبول الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 .0202/0201تخصصات مختمفة لمعاـ الجامعي دكتوراه ( ــــ ماجستير ــــ دبموم )

 القــــرار :

 .. ويرفع إلى الجامعة .: .عمى النحو التالي 0202أبريل بدورة القيد لدور  يمإلحاقالموافقة عمى 
 : جراحة األنف واألذن والحنجرة أوال: دبموم

 وديد حنا اسكندر سالـػػػ ط/     ياسميف حسف أحمد النجارػػػ ط/ 
 : ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة: ثانيا

 د القطمحمد جماؿ محمػػػ ط/    عمرو مجدي محمد عبد الرازؽػػػ ط/ 
 : دكتوراه طب وجراحة العين: ثالثا

 إيماف حمدي محمد الميديػػػ ط/    آية السيد عبد الخالؽ العبساويػػػ ط/ 
 ػػػ ط/ ديفيد فيمي عطية   ػػػ ط/ مروة أحمد محمود أحمد قدح

 ػػػ ط/ أحمد طارؽ أبو بكر يسف
  652/9/5/2020الموضوع رقم 

ماجستيرــ دكتـوراه(  )دبموم ـاعتماد نتيجة الدراسات العميـاالموافقة عمى  ػ بشػأفميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات الع
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..0202دور إبريل
 القــــرار :

 .. ويرفع إلى الجامعة .: .عمى النحو التاليالموافقة 
 أوال : الدبموم :

 سبةالن الناجحون الراسبون  ن الغائبي نالحاضري نالمقيدي التخصص م

 %34.29 25 05 22 42 52 األمراض الجمدية والتناسمية 2
 %33.33 3 6 2 9 22 طب المناطؽ الحارة 0
 %38.46 5 8 5 23 28 أمراض القمب واألوعية الدموية 3
 %صفر ــ 6 2 6 7 األمراض الصدرية والتدرف 4
 %صفر ــ 2 ــ 2 2 طب األسرة 5
 %22 2 9 ـــ 22 22 الباثولوجيا اإلكمينيكية 6
 %28.52 5 00 3 07 32 طب وجراحة العيف 7
 %33 6 22 6 25 02 جراحة العظاـ 8
 %9.0 5 49 8 54 60 التوليد وأمراض النساء 9
 %83.33 5 2 ــ 6 6 األشعة التشخيصية 22
 %33.33 2 0 ــ 3 3 جراحة المسالؾ البولية 22
 %36.84 7 20 0 29ـــ 02 الجراحة العامة 20
 %05 2 3 3 4 7 ة األنؼ واألذف والحنجرةجراح 23
 %33.33 2 0 ــ 3 3 الطب الطبيعي 24
 صفر% ـــ 7 2 7 8 األمراض العصبية والنفسية 25
 %06.42 24 36 0 53 55 طب األطفاؿ 26
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 %40.85 9 20 0 02 03 الباطنة العامة 27
 %33.33 2 0 ــ 3 3 السمعياث 28
 صفر% ــ 2 ــ 2 2 التخدير 29
 %222 2 ــ ــ 2 2 طب الصناعات 02

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

 %03 30 30 4 21 03 األمراض الجمدية والتناسمية 2

 %24.42 4 20 2 34 536 طب األطفاؿ 0

 %333 0 ــ ــ 3 3 األمراض الصدريت والتدرن 3

 %24.44 00 32 3 45 46 لعيهطب وجراحت ا 4

 %00 20 23 0 43 46 العظام 5

 %00 30 34 0 27 30 األشعة التشخيصية 6

 %03.00 2 0 2 12 24 التخدير والعىايت المركزة 7

 %333 2 - ــ 2 0 االميكروبيىلىجي 8

 %44.44 3 33 3 18 29 الجراحت العامت 9

 %23.40 0 2 0 7 22 الباطىت العامت 22

 % 43 4 4 4 15 29 حت األوف واألذنجرا 22

 %03 3 3 - 2 0 السمعياث 20

 %03 2 2 3 4 5 الطب الطبيعي 23

 %333 3 ــ ــ 1 2 الطفيلياث 24

 %44.42 3 4 0 12 27  القلب واألوعيت الدمىيت 25

 %23 3 4 2 5 7 الحاالث الحرجت 26

 %333 2 - ــ 2 0 طب الصىاعاث 27

 %33 4 3 3 5 6 طب الطىارئ 28

 %333 3 - - 1 2 الفسيىلىجي 29

 %22.22 4 24 3 33 34 التوليد وأمراض النساء 02

 %33 4 3 3 5 6 جراحت المسالك البىليت 02

 %00.00 0 4 0 9 20 الباثىلىجيا اإلكليىيكيت 00

 %333 4 - - 4 4 طب المىاطق الحارة وصحتها 03

 صفر % - 2 0 2 5  طب األسرة 04

 %333 3 - - 1 2  جياالباثىلى 05

 %333 2 - - 2 0 التشريح 06

 %20 2 4 2 8 22 األمراض العصبيت والىفسيت 07

 ثالثا : الدكتوراه :
 النسبة الناجحون الراسبون  ن الغائبي نالحاضري نالمقيدي التخصص م

 %8 0 03 ــــ 05 05 طب األطفاؿ 2
 %26.6 2 5 0 6 8 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 0
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 %33.3 0 4 0 6 8 طب الحاالت الحرجة 3
 صفر% ـــ 3 ــــ 3 3 جراحة المسالؾ البولية 4
 صفر% ــــ 2 ــــ 2 2 التخاطب 5
 %222 3 ـــــ ــــ 3 3 العظاـ 6
 %222 ــــ 3 ــــ 3 3 الفسيولوجي 7
 %40.8 3 4 2 7 8 طب المناطؽ الحارة 8
 %66 0 2 ــــ 3 3 األمراض الصدرية والتدرف 9
 %52 2 2 ـــــ 0 0 جراحة المخ واألعصاب 22
 صفر% ــــ 2 2 2 0 الباثولوجيا اإلكمينيكية 22
 %222 2 ـــــ ــــ 2 2 الطفيميات 20
 %52 2 2 ـــ 0 0 طب األسرة 23
 صفر% صفر صفر 2 صفر 2 جراحة القمب والصدر 24
 %52 0 0 2 4 5 األمراض الجمدية والتناسمية 25
 %22 2 9 ــــ 22 22 عة التشخيصيةاألش 26
 %222 3 ــــ ــــ 3 3 الباثولوجي 27
 %52 2 2 ـــــ 2 0 طب الطوارئ 28
 %27.6 3 24 9 27 06 أمراض القمب واألوعية الدموية 29
 %7.24 2 23 0 24 26 التخدير والعناية المركزة 02
 %40.8 3 4 2 7 8 طب المناطؽ الحارة 02
 %00.70 5 27 0 00 04 ةالباطنة العام 00
 صفر% ــــ ــــ ــــ 4 4 الطب الطبيعي والتأىيؿ 03
 صفر% ـــــ ـــ ـــ ـــ 2 األمراض العصبية 04
 %44.4 4 5 0 9 22 جراحة التجميؿ والحروؽ 05
 صفر% ــــ 2 2 2 0 عالج األوراـ والطب النووي 06
 %20.5 2 7 ـــ 8 8 طب وجراحة العيف 07
 %24 0 20 2 24 25 ة العامةالجراح 08
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