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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   0200 /0202" للعام الجامعي التاسعة" الجلسة 

 21/1/0200الموافق األحد المنعقدة يوم و
وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ  0202/0200" لمعاـ الجامعيالتاسعةعقد مجمس الكمية "الجمسة 

عميد الكمية ورئيس المجمس  .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 21/1/0200صباح يـو األحد الموافؽ 
 بحضور كؿ مف:

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

 ية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةوكيؿ الكم   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف
      رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 ـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػةرئيس قس    عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 

  المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب رئيس    سمطاف محمد سمطاف  د/ػ أ.
  رئيس قسـ طب وجراحة العيف     ػ أ.د/ ىدى محمد كامؿ السبكي

 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 
 ـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرةرئيس قس     عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسـ      حاتـ محمود سمطافػ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيةقسـ  رئيس   بسمة عبد المنعـ دسوقي محمدػ أ.د/ 
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            طفيميػػػػاتقسـ ال رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ
 الحيويػػػػػػػػػػػػػة رئيس قسـ الكيمياء   مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي ػ أ.د/
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ     سمر جابر أحمد سميماف  ػ أ.د/

 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة       محمد عبد الواحد جابر ػ أ.د/ػ 
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ     ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/ 
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    خميس أحمد عامر عبد الوىاب أ.د/
   ويػػػةئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمر    محمد فيمي النعمانيأ.د/ػ 

 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة
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  المخ واألعصػػػػاب رئيس قسـ جراحة   حساـ عبد الحكيـ النعماني ػ أ.د/ 
 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 

   عظػػػػػػاـرئيس قسـ جراحة ال    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 ػ أ.د/
  ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا    سياـ أحمد زكي خضير أ.د/ػ 

 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    د/ ميا محمد عمى البطش أ. ػ
 (0+1ومنسؽ برنامج الطب التكاممي)المتميزلوجي قسـ اليستو رئيس       د/ ىالة محمد الحروف أ. ػػ

  يس قسـ طب األسػػػرةقائـ بعمؿ رئ      ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
 بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيةمتفرغ  أستاذ    عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ أ.د ػ

 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذ    عالء حسف مرعي ػ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيةأستاذ بقسـ     حاـز حسف عيد حسفػ أ.د/ 

   بقسـ اليستولوجيارغ متفأستاذ     مايسة عطية كفافي أ.د/ ػ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـ    محمود محمد ىدىود أ.د/ ػ 

 أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفافػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة    حساـ إبراىيـ محمد عمىأ.د/ ػ 

 اؿأستاذ بقسـ طب األطف    غادة محمد عمى المشدػ أ.د/ 
 دأمراض النساء والتوليأستاذ بقسـ     أسامة عمى إبراىيـ الكيالنيأ.د/ ػ 

 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    أكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف ػ أ.د/ 
  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع     أميف فيصؿ أميف المقوة أ.د/ػ 

 عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ    سوزاف أحمد السيد الحسنيفػ أ.د/ 
   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أحمد محمد محمد زىرافأ.د/ ػػ 

  والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر     أماني سعيد عمار ػ أ.د/
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ      مفرح محمد حجازيػ أ.د/ 

 الجراحة العامة  أستاذ بقسـ    ػ أ.د/ محمد صبري مشحوت 
 األمراض الصدرية والتدرف أستاذ بقسـ     رنا حممي اماـ اليمباوي  ػ أ.د/
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية    غادة محمود سمطافػ أ.د/ 
 وقائـ بعمؿ مدير وحدة ضماف الجودة ػاتأستاذ بقسـ الطفيميػػ    أميرة فتحي عبد العاطيػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع   ف عبد العظيـ عبد الخالؽإيماػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة    أيمف عمى عبد الفتاح ػ أ.د/ 



  25/5/0200األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0200لمعام الجامعي التاسعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 00/5/0200و الممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

3 

 
 

  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ      سعيد إبراىيـ المالحػػػ أ.د/ 
  الباثولوجياأستاذ بقسـ      رحاب منير سمكةػػ أ.د/ 

 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حمد ندا د/ حسيف أ  ػ 
  أمراض النساء والتوليدبقسـ أستاذ مساعد     نياد محمود حسني عيسيػ  د/ 

 
 وتم دعوة كل من :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 ركز القياس والتقويـمدير مالطفيميات و أستاذ بقسـ    جيياف صالح صادؽػػ أ.د/ 
 وقائـ بعمؿ منسؽ برنامج الطب التكامميوطب المجتمع الصحةالعامةبقسـ األستاذ  صفاء عبد الفتاح بدرػػ أ.د/ 

  ونائب مدير وحدة العالقات الخارجيةاألستاذ بقسـ الباطنة العامة     ػ أ.د/ أحمد راغب توفيؽ سالـ
 قسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبيعد بالمسا األستاذ    ػ د/ نجوي نشأت حجازى

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 
  بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي أ.د/  ػػػ

  عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 ة ػػػػشريػػػح واألجنػػػػػػرئيس قسـ الت  ىناء زكريا عامر نوح ػ أ.د/ رئيس قسـ الفسيولوجيا أ.د/جرجس صبري يوسؼػ 
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة  أ.د/ تغريد محمد فرحاتػ   جراحة القمب والصدررئيس قسـ  رفيؽ فكري برسـوػ أ.د/ ػ

  الفسيولوجياأستاذ بقسـ  ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽأ.د/  .  بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف ػ أ.د/ 
 المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ د/ػ أ. المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ ىيثـ البمتاجي محمد د/ػ أ.

  ػ أ.د/ ياسر محمد الشيخ    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ  قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ أ.د/ عزة زغموؿ لبيب
   أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة ػ أ.د/ نيفيف محمد الشريؼ ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس  اىيـ شعبافػ أ.د/ محمد إبر 

 الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ    أسامة فييـ منصورػػ أ.د/   أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية أحمد عبد الرحمف سنبؿأ.د/ .
  التخديرأستاذ مساعد بقسـ  محمد ياسر إبراىيـ البحار  د/  ػ    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد  طيةأبو الخير أحمد ع د/ػػ أ.

    التخديرمدرس بقسـ   وفية رمضاف السيد ميديد/ ػ   اليستولوجيابقسـ  رمضاف عبد الونيس محمد  مدرسػ  د/ 
  

د الكمية ورئيس المجمس بذكر " بسم اهلل الرحمن عمي محمود عبد العزيز قورةواستيل الجمسة السيد أ.د/ 
 ...مجمس متمنيا لمجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء بالرحيم " ثم رحب سيادتو 

 
 المناقشات :

 ــ مستشفى الطوارئ والعيادات الخارجية 0   ـــ استالم أرض المدينة الطبية2
 دخل الكمية ومعمل الكيمياءــ تعمية م4   ــ بدء االمتحانات اإللكترونية3
 
 

 : المصادقات :أوال 
  161/9/1/0200الموضوع رقم 
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 األحدوالمنعقدة يـو  0202/0200 يلمعاـ الجامع" الثامنةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 . 164/8/4/0200حتى  121/8/4/0200 والمتضمنة القرارات مف 22/4/0200 الموافؽ

 القــــرار

 عمى النحو التالي : ... يرفع لمجامعة . 0202إحصائية التراكمي دور نوفمبر مصادقة بعد إضافة ال
 200  عدد الطالب الناجحوف

 012  ممتاز التقدير :
 246  جيد جدا  
 221  جيد//  
 8  مقبوؿ  

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة : 
  616/9/1/0200الموضوع رقم 

 الثالثاءوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي الدراسات العميا" لجنة " ع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
 .1/4/0200الموافؽ 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  716/9/1/0200الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 8/1/0200الموافؽ 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  816/9/1/0200الموضوع رقم 

الموافؽ  األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي المكتبات" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
8/1/0200 . 

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  916/9/1/0200الموضوع رقم 

 0202/0200لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة "  إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع
  . 8/1/0200الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو 

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  172/9/1/0200الموضوع رقم 

ة يـو والمنعقد 0202/0200لمعاـ الجامعي شئون التعميم والطالب" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 21/1/0200الموافؽ  األحد

 القــــرار
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 أحيط المجمس عمما
 

 ثالثا : الموضوعات المؤجلة  :
  172/9/1/0200الموضوع رقم 

تغيير مسمي القسـ مف جراحػة المسػالؾ البوليػة إلػى قسػـ  ػ بشأفأ.د/ رئيس قسم جراحة المسالك البولية  خطاب عرض
 . يةجراحة الكمي والمسالك البولية والتناسم

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
 

 رابعا : موضوعات أخري  :
  170/9/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تغيير دار النشر المتعاقد معيا المجمة العممية  ض خطاب أ.د/ مدير تحرير المجمة العمميةعر 
( ويتـ التعاقد مع دار النشر Wolter Kulwer MedKnowلكمية الطب جامعة المنوفية )أكاديمية البحث العممي ػػػ 

دراجيا Digital Common Elsevier)أكاديمية البحث العممي ػػػ  ( ، وذلؾ حتى يتسني لنا االرتقاء بالمجمة العممية وا 
 ( ومحركات بحث عالمية .SCOUPS( ، مثؿ )Elsevierمستقبال عمى محركات البحث الخاصة ب )

 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعةالموافقة .
  175/9/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ قائـ بعمؿ مدير اإلدارة اليندسية بكمية الطب بالقياـ  أحمد حسين مميجي أبو زيدالميندس/ عرض خطاب بتكميف 
 بأعماؿ التصحيح األلي الخاصة بالكمية .

 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 
 
 

 الطالب :خامسا: موضوعات شئون التعليم و
  417/9/1/0200الموضوع رقم 

الموافقـة عمـى قيقـاف قيـد الطالـب/ زيـاد محمـد مبـروك مسـمم  ػػػػ بشػأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطـالب د/ أ.مذكرة 
 لحين انتياء النيابة من التحقيقات . 0202/0200والمقيد بالفرقة الثانية لمعام الجامعة 

 القــــرار

 مجامعةالموافقة ... ويرفع ل
  117/9/1/0200الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة عمى تصحيح اسم ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
قلى /   0202/0200لمعاـ الجامعي / دنيا حمدي محمد قبراىيم سالم والمقيدة بالفرقة السادسة الطالبةـــ 2

 . 04/8/0202بتاريخ  1201ى قرار لجنة المنوفية رقـ وذلؾ بناء عمدينا حمدي محمد قبراىيم مقمد 
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قلى / ىاجر   0202/0200لمعاـ الجامعي والمقيدة بالفرقة السادسة  ىاجر محمد حنفي نصار/ الطالبةـــ 0
 . 00/8/0228بتاريخ  9999وذلؾ بناء عمى قرار لجنة المنوفية رقـ محمد حنفي محمود نصار 

 القــــرار

 لمجامعةالموافقة ... ويرفع 
  617/9/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجاف الممتحنيف لقسـ الصحة العامة وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
رئيس القسـ لوجود  محمود السيد أبو سالمبعد اعتذار أ.د/  0202/0200وطب المجتمع لمفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي 

 فرقة .قريب لو بال
 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  717/9/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف التصويبات التي تمت بنتيجة الدور األوؿ لمفرقة السادسة لمعاـ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي :وذلؾ بدعوي قضائية  0228/0229الجامعي 

 
 م

 
 اسم

 
 دةالما

  النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
الدرجة الكمية 

 لممادة
المجموع 

 الكمي لمفرقة
الدرجة  التراكمي

الكمية 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

 التراكمي

اروي عبد الباسط سعيد  2
 عطايا

  جيد 241 النساء والتوليد
 ـ 2222

 
 جػ 4822

 2290 جػ 212
 جػ جػ

4821 
 جػ

20 
 2 جػ 689 جػ جػ686 جراحة العامةال

 8 ـ 1612 ـ 2222 ـ 422 ـ 1640 ـ 2092 جػ جػ402 النساء والتوليد محمدأحمدمحمد كيالني 0

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة 
  817/9/1/0200الموضوع رقم 

اللتحاؽ بالبرنامج المتميز بكمية لوافديف لػػػ بشأف قبوؿ بعض الطالب اوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 وىـ عمى النحو التالي: 0202/0200الطب جامعة المنوفية بالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 الجنسية اســــــــــــــــــــــــــــــم م
 سوري سفياف محمد فوزي الحماده 2
 سوري فاروؽ عبد المعيف ادريس 0
 يمني صابيمعتز داود ىبو الو  2

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  917/9/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تحويؿ الطالب مف البرنامج المتميز عرض خطاب أ.د/ المنسق العام إلدارة الوافدين بالجامعة 
 . اجتياز العاـ الدراسي األوؿ بعدبكمية الطب إلى البرنامج العاـ 

 القــــرار

 الموافقة عدـ 
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  821/9/1/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى االلتماس إلعادة رصد النتيجة المستوي الرابع ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 ببرنامج الطب والجراحة التكاممي عمى النحو التالي :

 (32الدرجة الكمية لممادة ) المادة اسم
 التعديلبعد  قبل التعديل

 )لـ تتغير حالة الطالب( راسب 24.1 24 الباثولوجيا )تيرم أول( أحمد محمد الواكد
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  218/9/1/0200الموضوع رقم 

 منائب رئيس الجامعة لشئون التعميأ.د/  الخطاب المرسؿ مفػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
والتي  0202/0202والمفصولة مف الكمية بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي  ىالة حامد عرفانمف الطالبة/  والطالب

 تمتمس فيو إعادة قيدىا مرة أخري نظرا لظروؼ مرضية .
 القــــرار

بي نيائي الموافقة عمى تشكيؿ لجنة طبية مف ثالثة أساتذة مف قسـ األمراض العصبية والنفسية لكتابة تقرير ط
 ... ويرفع لمجامعةوالتوصية .

  180/9/1/0200الموضوع رقم 

 0+1 مف األولي إلى الرابعة برنامج االمتحانات النيائية لمفرؽػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 .كترونياامتحانيا الكوف فيكميا ورقية ما عدا )التكامؿ الرأسي ػػ المادة االختيارية ػػ القضايا المجتمعية ( 

بالطريقة المعتادة طبقا لالئحة مع  Face to Faceامتحانات الشفوي والعممي لمفرؽ الخامسة والسادسة  عمى أف يتـ
 اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية المعروفة .

 القــــرار

 لموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا
  185/9/1/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى تصويبات نتيجة الفرقة الخامسة الدور الثاني ػػػ بشأف الكمية لشئون التعميم والطالب  وكيلد/ أ.مذكرة 
  عمى النحو التالي : 0202/0202

 
 م

 
 اسم

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
 الدرجة الكمية 

 لممادة
 المجموع الكمي

 لمفرقة
 الدرجة الكمية 

 لممادة
 الكمي المجموع

 لمفرقة
 مقبوؿ 822 مقبوؿ 22 ػػػػػػػ ضعيؼ 09 طب أسرة محمد نزيو محمد عالـ 2
 جيدجدا2024 ممتاز 222 ممتاز 2022 جيد جدا 226 باطنة أحمد حمدي حسنيف شمتوت 0
 ممتاز 2260 ممتاز 422 ممتاز 2219 ممتاز 422 أطفاؿ عبداهلل أسامة عبد اهلل الفقي 2
 جيدجدا2242 جيدجدا 698 جيدجدا2242 جيد جدا 692 باطنة ديف عمىمحمد عبداهلل خيرال 4
 ممتاز 2086 ممتاز 298 ممتاز 2080 ممتاز 294  باطنة محمود عمى أحمد ىنيدي 1
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 ممتز 2221 ممتاز 292 ممتاز 2224 ممتاز 289 باطنة نيفيف عبد السالـ السيد فرج 6
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: سادسا:
  841/9/1/0200الموضوع رقم 

انتداب أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر الموافقة عمى ػ بشأف  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع
 . 0202/0200لمعاـ الجامعي لمتدريس بكمية التربية جامعة السادات لمفصل الدراسي الثاني  األستاذ بالقسـ

 ــرارالقــ

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  181/9/1/0200الموضوع رقم 

تجديد انتداب أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي الموافقة عمى ػ بشأف  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم التشريح واألجنة
لمعاـ بجامعة حورس بدمياط الجديدة بواقع يومين أسبوعيا لمتدريس لطمبة مرحمة البكالوريوس  األستاذ بالقسـ

 . 0200/0202الجامعي 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  618/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المعيد / رامي محمد عبد الرحمن المشالوي الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
الماجستير مف طب عمى درجة  ولولحص بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالجراحة العامة 

 .المنوفية 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  718/9/1/0200الموضوع رقم 

الجراحة العامة بقسـ المعيد / أحمد قبراىيم العشماوي الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الماجستير مف طب المنوفية عمى درجة  لحصولو كمية نظرابذات القسـ والمساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  818/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المعيد / أحمد عبد الودود عبد الصمد المييي الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
الماجستير مف عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرامساعد  وظيفة مدرس بالكمية لشغؿالقمب واألوعية الدموية 

 .طب المنوفية 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  918/9/1/0200الموضوع رقم 
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بقسـ المدرس المساعد / عمي عبد الحكم الحايس الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسحة العيف طب وجرا
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  192/9/1/0200الموضوع رقم 

طػب بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدسـامح سـعد منـدور عيسـوي / دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بناءا عمى قرار المجنة العممية بذات القسـ والكمية أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة لعيف وجراحة ا
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  291/9/1/0200الموضوع رقم 

جراحة بقسـ المعيد / عمر عبد العزيز موسي الجمل الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الماجستير مف طب المنوفية عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالعظاـ 

 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  901/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المعيدة جيد المحروق / ريم جابر عبد المةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الماجستير مف طب المنوفيةعمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالتخدير 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  951/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المعيدة فت عبد المعطي محمد المغربي / مر ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الماجستير مف طب المنوفيةعمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالتخدير 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  941/9/1/0200الموضوع رقم 

المدرس / عبد الحميد سالم عبد الحميد راجح الطبيبيين الموافقة عمى تعػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسجراحة العظاـ بقسـ المساعد 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  911/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / أميرة طارق محمد الشنواني ةالطبيبة عمى تعيين الموافقػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه.عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
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  961/9/1/0200الموضوع رقم 

مدرس مساعد طب / قيمان عبد اهلل عبد الستار ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  التدريس مذكرة شئون ىيئة
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالتخدير بقسـ الحاالت الحرجة 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  971/9/1/0200الموضوع رقم 

المدرس  شيري سميم فوزي عازر عوض اهلل/ الطبيبةالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  كرة شئون ىيئة التدريسمذ
عمى درجة  الحصولي بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس األمراض العصبية والنفسيةبقسـ المساعد 
 الدكتوراه .

 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  981/9/1/0200رقم الموضوع 

المدرس المساعد / عمى فيمي عمى السيد حسين الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسجراحة العظاـ بقسـ 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  991/9/1/0200رقم الموضوع 

الميكروبيولوجيػا بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدعمـاد محمـد عيـد / دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بناءا عمى قرار المجنة العممية بذات القسـ والكمية أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة الطبية والمناعة 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة ... عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  622/9/1/0200الموضوع رقم 

المساعد بقسـ  األستاذ د/ منتصر الصاوي عبد العزيزلنظر في تجديد قعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية  لمدة عاـ ثامف القمب والصدر بالكمية جراحة

 رالقــــرا
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  622/9/1/0200الموضوع رقم 

الباطنة المساعد بقسـ  األستاذ خالد محمد أمين الزرقانيد/ لنظر في تجديد قعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةخامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية العامة

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  620/9/1/0200الموضوع رقم 

األنؼ واألذف بقسـ  المدرس أحمد حمدي الشافعيد/ لنظر في تجديد قعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/6/0200اعتبارا مف  السعوديةخامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةوالحنجرة 
 القــــرار
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 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
  625/9/1/0200الموضوع رقم 

 طب األطفاؿبقسـ  األستاذ محمد ناصر حامد بحبحد/ لنظر في تجديد قعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 09/1/0200تاسع بدوف مرتب لمعمؿ بدولة ماليزيا اعتبارا مف لمدة عاـ  بالكمية

 رالقــــرا
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  624/9/1/0200الموضوع رقم 

التشريح بقسـ  المدرس أسماء سعيد عبد المنعم عيسويد/ لنظر في تجديد قعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية  تاسعلمدة عاـ  بالكمية واألجنة

 قــــرارال
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  621/9/1/0200الموضوع رقم 

 طب األطفاؿالمساعد بقسـ  األستاذ داليا منير الالىونيد/ لنظر في تجديد قعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 08/1/0200سادس بدوف مرتب لمعمؿ بدولة األمارات العربية المتحدة اعتبارا مف لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  626/9/1/0200الموضوع رقم 

المدرس بقسـ التشريح واألجنة النظر في منح د/ أيمن عبد اهلل محمد رفاعي ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 مممكة العربية السعوديةلمعمل بجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض باللمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب  أعارة

 اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا .
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  627/9/1/0200الموضوع رقم 

لمدة عاـ أوؿ  أعارةالتخدير المدرس بقسـ وليد عمى أبو عمر النظر في منح د/ ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا . سعوديةلمعمل بالمممكة العربية البدوف مرتب 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  628/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ  األستاذ المساعد ياسر سعد الدين حنوتد/  تغير صفة اإلجازةالنظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
بدولة لمعمل  األمارات إلى أعارة لمعاـ األوؿ بدوف مرتبلمرافقة الزوجة بدولة  بدوف مرتبجراحة العظاـ مف أجازه 

 . التاريخ التالي االنتياء أجازه مرافقة الزوجة . 08/1/0200اعتبارا مف األمارات 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
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  629/9/1/0200الموضوع رقم 

موافقة مجمس القسم حسب الموائح والقوانين عمى  بشأفػػػ عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكمينيكية 
المعيدة بالقسـ مف كمية الطب جامعة المنوفية إلى كمية الطب جامعة حمواف  فاطمة طارق فتحي شنديالطبيبة/  نقل

 عمى نفس وظيفتيا وذلؾ لظروفيا االجتماعية .
 القــــرار
   . وف درجة لمنقؿ بد لشئوف ىيئة التدريس بالجامعةيحوؿ الموافقة و 

  622/9/1/0200الموضوع رقم 

( معيد 2موافقة مجمس القسـ عمى تكميؼ عدد )ػ بشأف عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم عالج األورام والطب النووي 
تخصص فيزياء بقسـ الفيزياء بكمية العموـ بالجامعة زيادة عف الخطة الخمسية عمى أف يتـ نقمو إلى قسـ عالج األوراـ 

بكمية الطب غير مشروط بتجديد الدفعة وذلؾ نظرا لحاجة قسـ عالج األوراـ ليذا التخصص مف  والطب النووي
 الوظائؼ .

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
 : موضوعات العالقات الثقافية :سابعا 

  622/9/1/0200الموضوع رقم 

الراي في اجتماعات الدورة الثالثون لمجنة العميا  قبداء ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 المصرية األردنية المشتركة .

 القــــرار
   .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  620/9/1/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى مد بقاء الطبيب/ باىي فايق السيد السباعي  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
وني المدرس المساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بالكمية وعضو بعثة اإلشراف المشترك بجامعة بريتيش البسي

 عمى منحة )مصدر تمويل خارجي(. 27/7/0200كولومبيا بدولة كندا لمدة عام ثان اعتبارا من 
 القــــرار
   .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
 
 
 

 :ثامنا: موضوعات البحوث العلمية 
  625/9/1/0200لموضوع رقم ا
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مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت 42تمت الموافقة عمى )لمتسجيؿ بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 ( بروتوكول ماجستير ودكتوراه .0المجنة بتعديل )
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  624/9/1/0200الموضوع رقم 

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

 عدد األفكار الدرجة القسم االســـــم م

 2 مساعد أستاذ التشريح وعمـ األجنة رشا ممدوح أحمد مبروؾ سالمةد/  2
 2 مدرس الفسيولوجيا د/ رضا أبو الفتح أحمد 0
 2 أستاذ مساعد أمراض الباطنة العامة د/ شيماء كماؿ الديف زويف 2
 2 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع د/ سالي عبد الونيس محيسف 4
 2 مدرس الطب الشرعي والسمـو عبد اليادي سويمـ د/ عالء 1
 2 أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيـز  د/ داليا صالح سيؼ 6
 2 مدرس جراحة المخ واألعصاب د/ أحمد جبري مصطفي النجار 2
 2 مدرس جراحة المخ واألعصاب د/ محمد أحمد الطبؿ 8
 2 أستاذ مساعد بجراحة المخ واألعصا د/ حساـ عبد العظيـ حبيب 9
 0 مدرس الكيمياء الحيوية د/منى أحمد عباس 22
 4 أستاذ مساعد اليستولوجيا  د/ أميرة فيمي عمى السيد 22
 0 مدرس التخدير والعناية المركزة د/ نيي عبد اهلل السيد عفيفي 20
 2 مدرس الجراحة العامة د/ سعد سميماف إبراىيـ سميماف 22
 2 زميؿ األنؼ واألذف والحنجرة د/ محمد نعماف محمد 24

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  621/9/1/0200الموضوع رقم 

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

 
 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م 

 04/4/0200 ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/ محمد السيد محمد صقر 2
 2/4/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ أحمد مصطفي عبد العزيز 0
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 08/0/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ أحمد عبد الفتاح عيد عبد الفتاح 2
 1/4/0200 دكتوراه التشريح وعمـ األجنة نيي محمد عبد العزيز حسف ط/ 4
 04/4/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ أميرة أنور عبد الفتاح السيوفي 1
 06/4/0200 دكتوراه التوليد وأمراض النساء ط/ محمود رمزي عبد العزيز 6
 8/1/0200 اجستيرم أمراض القمب واألوعية الدموية ط/ محمد فوزي بدير عرفو 2
 9/2/0200 دكتوراه جراحة القمب والصدر ط/ وليد عبد العزيز إبراىيـ السيد  8
 2/4/0200 ماجستير جراحة العظاـ ط/ محمد يوسؼ عمى عجاج 9
 04/4/0200 دكتوراه الباثولوجيا ط/ زينب إبراىيـ عبد الحميـ العقباوي 22
 2/4/0200 ماجستير جراحة العظاـ ط/ عبد اهلل إبراىيـ الجرؼ 22
 04/4/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ نسمة محمد شاىيف 20
 06/4/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ أحمد فوزي حنفي محمود 22
 04/4/0200 ماجستير طب وجراحة العيف أسماء شمبي عطية أبو حسيف  ط/ 24
 06/4/0200 ماجستير النساء  التوليد وأمراض عبد الغني أحمد محمد جويد ط/ 21
 06/4/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ط/أسماء محمد خطاب 26
 04/4/0200 دكتوراه أمراض الباطنة العامة ط/محمد محمود محمد سميماف 22
 06/4/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ط/ إيماف عبد السالـ سيد أحمد 28
 04/4/0200 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا هلل سميمافط/ عطاء سميماف عبد ا 29
 06/4/0200 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيـز ط/أميرة عادؿ أحمد مبارؾ 02
 08/2/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ عاصـ محمود سالمة سند 02
 2/4/0200 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف ط/ سالي عادؿ السيد رزؽ 00

 ــرارالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  626/9/1/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى التجديد السنوي والتعديل المقترح لممشروع  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 . األستاذ بقسـ الجراحة العامةأ.د/ أحمد فرج القاصد  المقدـ مف البحثي

 القــــرار

 ويرفع لمجامعة  الموافقة ..
 

  627/9/1/0200الموضوع رقم 

األستاذ الموافقة عمى ترشيح د/ نجوي نشأت حجازي  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 المساعد بقسـ طب األسرة لمحصوؿ عمى مكافاة النشر العممي لألبحاث.

 القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  628/9/1/0200الموضوع رقم 

المقدمة مف الزميؿ/  البحث تعديل عنوان فكرة الموافقة عمى ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
ضافة أسماء إلى السادة المشاركيف في البحث . ىبو عبد الوىاب يحيي الشاطر  بقسـ الطب الشرعي والسموـ وا 

 القــــرار

  الموافقة .. ويرفع لمجامعة
 

 تاسعا : موضوعات الدراسات العليا :
  629/9/1/0200الموضوع رقم 

 الموافقة عمى الطمب المقدم من د/ محمود مجدي العباسيػ بشأف عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الجراحة العامة 
وراـ بطب المدرس بالقسـ لقيده درجة الدكتوراه في جراحة األوراـ في طب األزىر لعدـ وجود درجة دكتوراه جراحة األ

 المنوفية.
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  602/9/1/0200الموضوع رقم 

 عمى تصويب نتيجة كل من : الموافقة مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
أف الطالب وجد  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدمويةأثناء منح  ـــ ط/ محمد السيد أحمد عبد اهلل 2 

% بتقدير جيد// وبمراجعة الشيت الخاص لدرجات الطالب وجد أف الطالب حاصؿ عمى معد 64.24حاصؿ عمى 
 . % بتقدير جيد//61والنسبة المئوية  22.16ومعد فصمي الجزء الثاني  22.44فصمي الجزء األوؿ 

الشيت الخاص بدرجات الطالبة بمراجعة  طب الحاالت الحرجةماجستير  ــ ط/ قيمان عبد اهلل عبد الستار0 
بمعدؿ  220.1/412وبعد التعديؿ  42.20بمعدؿ فصمي  221.1/412وجد أف مجموع الجزء األوؿ قبؿ التعديؿ 

 . 0224% دور أكتوبر 82.44% وقد كانت قبؿ التعديؿ 26.66لتصبح النسبة المئوية  26.94فصمي 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  026/9/1/0200الموضوع رقم 

أخذ راي مجمس الكمية في اعتماد مقترح مخرج  ـ بشأن مدير عام الدراسات العميا والبحوث بالجامعةأ/  عرض خطاب 
مناسب لدرجة الماجستير البحثي )األكاديمي( عند استيفاء الطالب لممقررات الدراسية )التمييدي( حاؿ تعثره في الجزء 

المقررة لمقيد عند تحديث الجامعات لموائح الدراسات العميا وىو )الحصوؿ عمى دبمـو الخاص بالرسالة أو استنفاذ المدد 
 أو ماجستير ميني بناء عمى طمب الطالب وموافقة اإلشراؼ العممي( .

 القــــرار

   .. ويرفع لمجامعة بالعمؿ بالنظاـ القائـ .الموافقة 
  600/9/1/0200الموضوع رقم 

 كؿ مف عمى النحو التالي :  اعفاء الموافقة عمى اسات العميا والبحوث ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدر 
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مدرس بقسـ الفارماكولوجيا بالكمية مف امتحاف مقرر مادة الفارماكولوجيا في دبموـ  / أماني توفيق الفخرانيػػػ د2 
 الطب الطبيعي .

جمدية والتناسمية مف حضور امتحاف المقيدة لدرجة الماجستير األمراض ال / ميا محمد مبروك ىاللػػ ط0 
 بعض المقررات الجزء األوؿ التي درستيا في دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  .

 *عمى أف اعفاء حضور مقررات الجزء األوؿ ىي :
 ػ مقرر عممي في الكيمياء الحيوية .0  ػ مقرر عممي في الفسيولوجيا .2
 .رر عممي وعممي في اليستوباثولوجياػ مق4 يولوجي .اػ مقرر عممي في الميكروب2
كمينيكي في الجراحة العامة فيما يتعمؽ باألمراض الجمدية .1  ػ مقرر عممي وا 
كمينيكي في أمراض الباطنة فيما يتعمؽ باألمراض الجمدية  .6  ػ مقرر عممي وا 
 ػػ المغة النجميزية .8  ػ مقرر احصاء )طبي ػػػ طريؼ بحث اخالقيات مينو(.2
 حمؿ حضور وامتحاف الجزء الثاني .ت*عمى أف ت

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  605/9/1/0200الموضوع رقم 

( دبموـ وماجستير 20لعدد ) مد فترة الدراسةالموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن 
 .تخصصات مختمفة ودكتوراه 

 القــــرار :

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

 )عاميف(  التخدير والعناية المركزة ماجستير    مي محمد عادؿ محمد ػ ط/2
 طب األطفاؿماجستير   سارة حسني عبد الغني غنيمي ػ ط/0
 سميةماجستير األمراض الجمدية والتنا  منى محمد مختار طمبو فايد ػ ط/2
 ماجستير جراحة العظاـ    إبراىيـ ربيع إبراىيـ ػ ط/4
 ماجستير جراحة العظاـ    خالد محمد محمد عمي فرج ػ ط/1
 ماجستير جراحة العظاـ   محمود بدر عبد ربو الحفناوي ػ ط/6
 ماجستير الباثولوجيا   زينب عمى محمد فايد  ػ ط/2
 األطفاؿ ماجستير طب  محمد عبد الحميـ رشدي أحمد ػ ط/8
 ماجستير طب األطفاؿ  عفاؼ حسف سيد أحمد الربع ػ ط/9
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أميرة فتحي محمد السندبيسي ػ ط/22 

 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية  أحالـ عمواني عبد النبي عمواني ػ ط/22
 كمينيكيةماجستير الفارماكولوجيا اإل   شيماء محمد الخولي  ػ ط/20
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  وساـ محمد محمد سميماف ػ ط/22
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد السيد محمد صقر ػ ط/24
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد مصطفي محمد ػ ط/21
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 ماجستير جراحة العظاـ   محمد يوسؼ عمى عجاج ػ ط/26
 ماجستير جراحة العظاـ  د الفتاح أبو سعدهعمرو محمد عب ػ ط/22
 ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة أحمد سمير محمد عبد المنعـ أبو عمو ػ ط/28
 ماجستير أمراض التخاطب  أسماء محمد عبد الرازؽ طعيمو ػ ط/29
 ماجستير طب األطفاؿ  أحمد محمد منصور محمد ػ ط/02
 بمـو األشعة التشخيصيةد  ندي محمد عبد اهلل مصطفي ػ ط/02
 ماجستير طب األطفاؿ  سالي أحمد إبراىيـ الشرقاوي ػ ط/00
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   سمر مختار السيد نصار ػ ط/02
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  إيماف عصاـ جمعة عبد الفتاح ػ ط/04
 عية الدمويةماجستير أمراض القمب واألو   مصطفي أحمد محمد عمى ػ ط/01
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة عالء عبد القادر عبد المنعـ صالح ػ ط/06
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  أمجد رجب سعفاف الشاذلي ػ ط/02
 ماجستير طب وجراحة العيف  محمود إبراىيـ حسف عمى عامر ػ ط/08
 صدرية والتدرفماجستير األمراض ال   إيماف كحيؿ محمد القط ػ ط/09
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية جياد لبيب شحاتو عبد الجواد ىيكؿ ػ ط/22
 ماجستير طب الحاالت الحرجة عبد األخر مصطفي محمد عبد الواحد ػ ط/22
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية   مروة إبراىيـ عمى زعرب ػ ط/20

  604/9/1/0200الموضوع رقم 

 كل من : نقل القيدالموافقة عمى  ػ بشأفكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل ال 
ماجسػتير طػب الحػاالت الحرجػة مػف طػب المنوفيػة إلػى طػب شياب يسري عبد القـادر محمـد الجـاويش ػػػ ط/2
 الزقازيؽ .
 . بنيامف طب المنوفية إلى طب  التخديرماجستير أحمد عبد اهلل شفيق شمبي ػػػ ط/0
إلػػى طػػب  بنيػػامػػف طػػب  دبمػػـو الصػػحة العامػػة والطػػب الوقػػائي واالجتمػػاعي  جدي زاىر عوضبسمة مػػػ ط/2
 . المنوفية

 القــــرار

  ... ويرفع لمجامعة الموافقة
  601/9/1/0200الموضوع رقم 

ستير ( درجة دبموـ وماج28لعدد ) قيقاف القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار

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

 لظروؼ خاصة  2/22/0202 مفلمدة عاـ        ماجستير جراحة العظاـ شريؼ محمد فوزي محمد السيدػػ ط/ 2
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 بأثر رجعي      2/4/0202 مفدة عاـ لم  ماجستير جراحة العظاـ  عبد اهلل إبراىيـ الجرؼػػ ط/ 0
 بأثر رجعي 2/22/0222 مفلمدة ثالثة أعواـ ماجستير التوليد وأمراض النساء       أحمد فوزي حنفي محمودػػ ط/ 2
 بأثر رجعي         2/4/0202 مفلمدة عاـ ماجستير التوليد وأمراض النساء      عبد الغني أحمد محمد جويدػػ ط/ 4
 بأثر رجعي  2/4/0202 مفلمدة عاـ ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية       ز العرب أحمدمحمود عػػ ط/ 1
 بأثر رجعي  2/4/0228 مف عاـلمدة   طب المناطؽ الحارة وصحتياماجستير عطاء سميماف عبد اهلل سميماف ػػ ط/ 6
 بأثر رجعي 2/4/0222 مفلمدة عاميف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   وفاء عبد العزيز عبد العزيزػػ ط/ 2
 لظروؼ خاصة   2/22/0202 مفلمدة عاـ   دبموـ طب وجراحة العيف        أية طمعت محمد الغزاليػػ ط/ 8
 بأثر رجعي  2/4/0202 مفعاميف لمدة      دبمـو الجراحة العامة   أحمد محمود عبد العزيز الشقنقيريػػ ط/ 9

 لظروؼ خاصة  2/22/0202 مفلمدة عاـ اجستير األنؼ واألذف والحنجرة    م   اؿ حسيف أسماء جـػػ ط/ 22
 بأثر رجعي        2/22/0222 مفلمدة عاميف ماجستير طب المناطؽ الحارة       طنطاوي السيد  ماجدػػ ط/ 22
 عي بأثر رج     2/4/0228 مفلمدة ثالثة أعواـ       ماجستير طب األطفاؿ   عاصـ محمود سالمةػػ ط/ 20
 بأثر رجعي      2/4/0202 مفلمدة عاـ   ماجستير طب وجراحة العيف   مروة عباس السيدػػ ط/ 22
 بأثر رجعي        2/22/0228 مفلمدة عاميف ماجستير طب المناطؽ الحارة       رجاء مغربي السيد ػػ ط/ 24
 بأثر رجعي        2/22/0228 مفلمدة عاميف       ماجستير طب األسرة   سمر عبد الرحمف عثمافػػ ط/ 21
 بأثر رجعي   2/22/0229 مفلمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية       سمر جماؿ ىالؿ ػػ ط/ 26
 بأثر رجعي  2/4/0228 مفلمدة عاميف   ماجستير الجراحة العامة      مصطفي حافظ محمد حافظػػ ط/ 22
 لظروؼ خاصة   2/4/0202 مفلمدة عاميف الباثولوجيا اإلكمينيكية    ماجستير     نيي أحمد كامؿ بيوميػػ ط/ 28

  606/9/1/0200الموضوع رقم 

( درجة ماجستير 2لعدد )الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار

 ليـ عمى النحو التالي : ... ويرفع لمجامعة اإلشراف تعديل لجنةالموافقة عمى 
 

 ماجستير الجراحة العامة سارة محمد شفيق الفيشاويـ ط/ 2
  (لسفره لمخارج  ) بالكمية أستاذ بقسـ الجراحة العامة ايمن احمد البتانوني د/ برفع اسم 
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية دعاء محمد صالح الدين محمدـ ط/ 0

  (لتقديميا إلجازة رعاية طفؿ بالخارج  ) بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةمدرس بقسـ  عال حمدي الشافعي د/ ع اسم برف
ضافة      بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةمدرس بقسـ  نوران طمعت أبوالخيرد/ وا 

 دكتوراه طب األطفال  أميرة حسن قابيلـ ط/ 3
   بالكمية الصحة العامة وطب المجتمعبقسـ  مساعدأستاذ   ياسر عطا شحاتود/ قضافة 

  607/9/1/0200الموضوع رقم 
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( 20لعدد ) تشكيل لجنة الفحص والمناقشةػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النشر بالمجمة .. ـ عمى النحو التالي لي الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 دكتوراه جراحة القمب والصدر  وليد عبد العزيز قبراىيم السيد ـ ط/ 2

   المجنة :
 ةػػػاإلسكندري ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة القمب والصدر قسـباذ أست    أحمد صالحد/ أ.ػ 
 ف شمسػػػػػػعي ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة القمب والصدر قسـباذ أست    جماؿ ساميد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  جراحة القمب والصدر قسـباذ أست    أحمد لبيب دخافد/ أ.ػ 
 دكتوراه التشريح وعمم األجنة  نيى محمد عبد العزيز حسن ـ ط/ 0

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التشريح وعمـ األجنة قسـب اذأست   سعيد ذوالفقارأحمد / دأ.ػ 
 القصر العينػي ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب  التشريح وعمـ األجنة قسـباذ أست   عبد الوكيؿ السيد عيسويد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػجبكمية الطب  التشريح وعمـ األجنة سـق ورئيس اذأست    ىناء زكريا نوحد/ أ.ػ 
 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  محمود رمزي عبد العزيز راشد ـ ط/ 2

   المجنة :
 ػةػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـباذ أست    حامد السيد المقوهد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـباذ أست    زكريا فؤاد سندد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـباذ أست   سعيد عبد العاطي صالحد/ أ.ػ 
 اػػػػػػػػػػطنطػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النساء سـقباذ أست    السيد فتوح رخـد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 
 
 دكتوراه طب الطوارئ   أيمان محمود عمي حجازي ـ ط/ 4

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجة الطب ػػػػػػػػػػػػبكمي الجراحة العامة قسـباذ أست   طارؽ محي السيد راجحد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػالمنوفيطب ة ػبكمي عالج األوراـ والطب النووي قسـورئيس اذ أست   محمد أبو الفتوح شحاتةد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجلطب ة اػػػػػػػػػػػػبكمي الجراحة العامة قسـباذ أست   محمد أشرؼ عمي بمبعد/ أ.ػ 
  القصر العينية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمي التخدير والعناية المركزة قسـب اذأست   سناء عبد الكريـ حمميد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 دكتوراه الباثولوجيا  ميم العقباويزينب قبراىيم عبد الحـ ط/ 5
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  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػا وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثول قسـ ورئيس اذأست   مشيرة محمد عبد الواحدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   منى عبد الحميـ قنديؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجام بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست   داليا رفعت الشراكيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجي قسـباذ أست   جماؿ الديف نصيرعظيمة د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 مويةماجستير أمراض القمب واألوعية الد   محمد فوزي بدير عرفةـ ط/ 6

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـباذ أست    ىالة محفوظ بدرافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـباذ أست   محمود عمي سميمافد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـباذ أست   رجب عبد السالـ محفوظد/ أ.ػ 
 والتأىيل مماجستير الطب الطبيعي والروماتيز    أميرة عادل أحمد مباركـ ط/ 7

  المجنة :
 ػةالمنوفيػطب ب والتأىيؿ ـالطب الطبيعي والروماتيز  قسـ ورئيس اذأست    سمر جابر سميمافد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيطب ب والتأىيؿ ـالطب الطبيعي والروماتيز  قسـبمساعد اذأست   عالء عبد العزيز لبيبد/   ػ 
 الزقازيؽطب بكميػػػػة  والتأىيؿ ـالطب الطبيعي والروماتيز  قسـباذ أست   محمد حسف الجاويشد/ أ.ػ 
 ماجستير طب وجراحة العين  أميرة أنور عبد الفتاح السيوفيـ ط/ 8

  المجنة :
 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفطب  قسـب اذأست   فريد محمد وجدي فريدد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػطب بكمية  الصحة العامة وطب المجتمع قسـمساعد ب اذأست   زينب عبد العزيز قاسميد/   ػ 
 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفطب  قسـب ذاأست  عبد الرحمف السباعي سرحافد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفطب  قسـب اذأست    خالد أحمد ناجيد/ أ.ػ 

 واحد( )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت       
 ماجستير طب وجراحة العين  أسماء شمبي عطيو أبو حسينـ ط/ 9

  المجنة :
 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػيفطب  قسـمساعد ب اذأست    أسماء محمد إبراىيـػ د/ 
 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػيفطب  قسـمساعد ب اذأست    مروة عمى ذكيػ د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػػػػػيفطب  قسـمساعد ب اذأست    حاـز أحمد البديويػ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   نسمة محمد شاىينـ ط/ 22

  المجنة :
 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػيفطب  قسـمساعد ب اذأست    مروة عمى ذكيػ د/ 
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 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػيفطب  قسـمساعد ب اذأست    أسماء محمد إبراىيـ ػ د/
 طنطػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػػػػػيفطب  قسـمساعد ب اذأست    حاـز أحمد البديويػ د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد فوزي حنفي محمودـ ط/ 22
   ة :المجن

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست   مدحت عصاـ الديف حمميد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست    نبيو إبراىيـ الخوليد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست    سيد المقوةحامد الد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست    محمد عبد السالـد/ أ.ػ 

 الثاني صوت واحد()عمي أف يكوف األوؿ و        
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  عبد الغني أحمد محمد جويدـ ط/ 20

   المجنة :
 ةوفيالمن ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  قسـورئيس اذ أست   محمد أحمد سامي قنديؿد/ أ.ػ 
 المنوفيةةعجامكمية الطب بالتوليد وأمراض النسػػػاء  قسـاذمساعد بأست   عبد الحسيب صالح سعدد/ أ.ػ 
 حمواف ةعجامبكمية الطب اء ػػالتوليد وأمراض النسػػ قسـمساعد باذ أست  حساـ السيد عبد المجيد عبدهد/ أ.ػ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أسماء محمد خطابـ ط/ 23
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػاء قسـباذ أست    رجب محمد داوودد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػاء  قسـمساعد باذأست   عالء مسعود عبد الجيدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست   أسامة عمى الكيالنيد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػاء  قسـباذ أست   عبد الرحمف مصطفيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 
 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  قيمان عبد السالم سيد أحمدـ ط/ 24
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست   بد المنعـ محمودسيد عد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست   عالء مسعود عبد الجيدد/ أ.ػ 
 ةوفيالمنةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػاء  قسـعد بمسااذأست    ىشاـ عمى عمارد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػاء  قسـباذ أست    أحمد أبو فريخةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 راحة العظامماجستير ج  محمد يوسف عمى عجاجـ ط/ 25
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   المجنة :
 ةػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـباذ أست    السيد مرسي ذكيد/ أ.ػ 
 ةػػػػالمنوفيػ ةعجامة الطب بكمي جراحػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمساعد باذ أست   أحمد إبراىيـ نصر زايدهد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػة العظػػػػػػػػاـ قسـباذ أست   وليد محمد محمود عويسد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة العظام   عبد اهلل قبراىيم الجرفـ ط/ 26
   المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـباذ أست   الستار عيد طاىر عبدد/ أ.ػ 
 ةػػػػالمنوفيػ ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمساعد باذ أست   بياء زكريا محمد حسفد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػة العظػػػػػػػػاـ قسـبمساعد اذ أست   عبد المنعـ المالكي عوضد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد السيد محمد صقرـ ط/ 27
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػةالباطنػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   نبيؿ عبد الفتاح الكفراويد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة قسـباذ أست  عالء الديف عبد السالـ داودد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةالبا قسـباذ أست   ممدوح أحمد قطب جبرد/ أ.ػ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  محمد محمود محمد سميمانـ ط/ 28
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػة العامػػػػػػػػػةالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   سعيد سيد أحمد خميسد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود محمد عمارةد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػةالباطنػػ قسـباذ أست   أحمد راغب توفيؽ سالـد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاستشاري الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالمستشفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العسكريػػػػػػػػػػػػػ مصطفي محمود كامؿ نصحي/ لواء طبيبػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 
 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   سالي عادل السيد رزقـ ط/ 29
   المجنة :

 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـباذ أست    رنا حممي اليمباويد/ أ.ػ 
 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـباذ أست   محمد عبد الستار أغاد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـباذ أست   حناف محمد الشحاتد/ أ.ػ 

 حارة وصحتياماجستير طب المناطق ال  عطاء سميمان عبد اهلل سميمانـ ط/ 02
   المجنة :

 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب المناطؽ الحارة وصحتيػػػػػػػػػااذ أست   عاطؼ أبو السعود عمىد/ أ.ػ 
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 ةالمنوفيةعجامبكميةالطب  مساعدطب المناطؽ الحارة وصحتيػػااذأست   حساـ الديف مصطفي سميـد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  مناطؽ الحارة وصحتيػػػػػػػػػاطب الاذ أست    راشد محمد حسفد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  محمود عزب العرب أحمد محمدـ ط/ 02
   المجنة :

 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد القمب واألوعية الدمويػػػػػػػةاذ أست   محمد يحيي عبد الخالؽد/ أ.ػ 
 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد القمب واألوعية الدمويػػػػػػػةاذ أست    أحمد مختار القرشد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  مساعد القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   تيمور مصطفي عبد اهللد/ أ.ػ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج االلم دعاء يحيي عبد اهلل شرف الدينـ ط/ 00
   المجنة :

 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ التخديػػػػػػػر والعناية المركزة اذ أست   أحمد عبد الرءوؼ متوليد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيةعجامالطب بكمية عناية المركزةمساعد بقسـ التخدير والاذأست  نجوي محمد عبد الغني ضحاد/ أ.ػ 
 ةبالمنوفيػ بمعيد الكبد القومي مساعد التخديػػػػر والعناية المركزة اذ أست    إيماف سيد إبراىيـد/ أ.ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  حسنة السيد عمى النجارـ ط/ 03
   المجنة :

 ةػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجمدية والتناسمية بقسـ األمراضاذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  مساعد القمب واألوعية الدمويػػػػػػػةاذ أست    أحمد مختار القرشد/ أ.ػ 
 ةػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ األمراض الجمدية والتناسميةاذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  بقسـ األمراض الجمدية والتناسميةاذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  مروة حمدي أحمد خالفـ ط/ 04

   المجنة :
 ةػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ األمراض العصبية والنفسيةاذ أست   ؿ اإلماـأكثـ إسماعيد/ أ.ػ 
 ةػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ األمراض العصبية والنفسيةاذ أست   إبراىيـ السيد األحمرد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيةعامجبكميةالطب ورئيس قسـ األمراض العصبيةوالنفسيةاذأست    رشا عمى القبانيد/ أ.ػ 
 المنصورة ةعجامبكمية الطب  بقسـ األمراض العصبية والنفسيةاذ أست   إبراىيـ إبراىيـ المنشاويد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير طب األسرة  سمر عبد الرحمن عثمانـ ط/ 05

   المجنة :
 ةػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةبقسـ طب األاذ أست   ىالة محمد المصيمحيد/ أ.ػ 
 ةػػالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ أست   تغريد محمد فرحاتد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  بقسـ الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   نياؿ صالح شيابد/ أ.ػ 
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 ماجستير طب وجراحة العين   مروة عباس االشمونيـ ط/ 06

  المجنة :
 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال احة العػػػيفوجر طب  قسـمساعد ب اذأست   محمد سامي عبد العزيزد/   ػ 
 ةػالمنوفيػػػػػػجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػيفطب  قسـمساعد ب اذأست    مروة عمى زكيد/   ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفطب  قسـب اذأست   أيسر عبد الحميد الفايدد/ أ.ػ 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا  رجاء مغربي السيد محمودـ ط/ 07
   المجنة :

 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية ػااذمساعد طب المناطؽ الحارةوصحتيأست    أيمف أحمد صقرػ د/ 
 ةالمنوفيةعجام بكميةالطب مساعدطب المناطؽ الحارة وصحتيػػااذأست   حساـ الديف مصطفي سميـػ د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  مساعد الكبد والجياز اليضمياذ أست   حاتـ سمير عبد الرؤوؼػ د/ 
 ماجستير طب األطفال  محمود عبد الخالق محمد عمىـ ط/ 08

   المجنة :
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػأست    فييمة محمد حسافد/ أ.ػ 
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أست   نجواف يسري صالحد/ أ.ػ 
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػأست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػا ةعجامالطب بكمية اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أست   أحمد عبد الباسط أبو العزد/ أ.ػ 

 ألوؿ و الثاني صوت واحد()عمي أف يكوف ا       
 ماجستير طب األطفال  عاصم محمود سالمة سندـ ط/ 09

   المجنة :
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية اذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أست    ميا عاطؼ توفيؽد/ أ.ػ 
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػأست    نجالء فتحي برسيـد/ أ.ػ 
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أست   سيير سيد أبو العالد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػر ةعجامالطب بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـ طب األطفػػػػأست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   كيرلس وجدي وسيميـ ط/ 32

   المجنة :
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية  ب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ القمأست   محمود عمى سميمافد/ أ.ػ 
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية  اذ بقسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست    محمود كامؿ أحمدد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػا ةعجامالطب بكمية  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػأست   سوزاف بيومي الحفناويد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    سمر جمال ىاللـ ط/ 32
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   المجنة :
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية  اذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػةأست   عزة جابر عنتر فرجد/ ػ أ.
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية  ألمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػةاذ بقسـ اأست    ىشاـ نبيؿ خالدد/ ػ أ.
 طنطػػػػػػػػػا ةعجامالطب بكمية  اذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػةأست   نيمة السيد رمزي غاليد/ ػ أ.
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   قيناس حامد جودةـ ط/ 30

   المجنة :
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية  اذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػةأست   حجاج ماجدة مصطفيد/ ػ أ.
 ةالمنوفي ةعجامالطب بكمية  اذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػةأست   عزة جابر عنتر فرجد/ ػ أ.
 الزقازيؽ ةعجامالطب كمية ب اذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػةأست   أماني عبد الرحمف نصارد/ ػ أ.

  608/9/1/0200الموضوع رقم 

طالب  (42لعدد ) تسجيل موضوع الرسالةػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..ه ليـ عمى النحو التالي الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتورا
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    بيان أحمد رمضان ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
 ص الصفائح الدموية المناعي .ارتفاع ضغط الدـ الرئوي في المصابيف بمرض نق

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػ قسـاذ بأست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   عالء عفت عبد الحميدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامعية الدموية بكميةالطب القمب واألو  قسـاذمساعد بأست    أحمد مختار القرشػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـب مدرس   رنا كماؿ الديف أحمد وىبد/   ػ 

 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   سارة محمد موسي محمد موسي ط/ـــ 0

 :  الةالرس موضوع
 مخاطر القمب واألوعية في المصرييف الذيف يعانوف مف الموكيميا الميمودية المزمنة .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   ت عبد الحميدعالء عفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   دعاء محمد الشاميػ   د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  عبد الستار عبد الفتاح سارة صبحي ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع
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 متابعة لمدة عاـ لمعدوي في متمقي زراعة الكمي .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمود عبد العزيز قورةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمود محمد عمارةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   ياسيف صالح ياسيف محمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػةزميؿ أمراض الكمي المعيد القومي لمكمي والمسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أحمد محمد عباس السيسيػ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد حسام حسنين عبد الفتاح ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 عوامؿ الخطر المرتبطة بوفاة االشخاص المصابيف بفيروس كورونا المستجد بيف مرضي اإلستصفاء الكموي المزمف.
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاملعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة ا قسـاذ بأست   محمود محمد عمارةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 

 باطنة العامة ماجستير أمراض ال   أية مختار بسيوني ندا ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

قيمة االلتياب المناعي الشامؿ لمتنبؤ بالوفيات المبكرة لدي البالغيف المصابيف بفيروس كورونا المستجد: دراسة استعادية 
 قائمة عمى المالحظة .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمد أحمد عبد الحافظػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب   عمى محمد الخوليػ   د/ 

 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    أحمد محمد مختار يحيي ط/ـــ 6

 :  الرسالة موضوع
 العالقة بيف مرض الكبد الدىني غير الكحولي وخطر اإلصابة بأمراض الكمي المزمنة لدي المرضي المصرييف .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   إيياب أحمد عبد العاطي/ ػ أ.د

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   عزت محمد عبد اهللد/    ػ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   رحمة عبد الناصر عبد السالم ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع
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 ف يعانوف مف الموكيميا الميمفاوية المزمنة .مخاطر القمب واألوعية في المصرييف الذي
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنة ال قسـاذ مساعد بأست   محمد أحمد عبد الحافظػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   عمى محمد الخوليػ   د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة    محمود صابر عز جولة ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

الصائـ وما بعد األكؿ في المرضي المصابوف بمرض السكري  2تأثير السمنة عمى مستوي الببتيد الشبيو بالجموكاجوف ػػ
 مف النوع الثاني .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػة بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست    سناء سيد جزاريفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمد عبد الرؤؼ قرنيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػةالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػ قسـب أستاذ   أحمد عبد الرحمف سنبؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب    ىيثـ رضا بدرػ   د/ 

 دكتوراه طب الطوارئ   سماح سعد قبراىيم ذكر اهلل ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

التصوير بالموجات فوؽ الصوتية في نقطة الرعاية لمتقييـ المبكر لمرضي الصدمات غير الرضحية الغير متمايزة في 
 قسـ الطوارئ .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   عبد العزيز عباس تعمبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست    مجدي أحمد لولحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـبمساعد اذ أست   شيماء عبد الحميد حسنيفػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالجراحةالعامة بكميةالطب  قسـمدرس طب الطوارئ ب   محمد فوزي طنطاويػ   د/ 

 دكتوراه طب الطوارئ   رانيا صالح السيد النحاس ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

دقة بروتوكوؿ بمو بمس باستخداـ الموجات فوؽ الصوتية عبر الصدر في تشخيص مرضي الفشؿ التنفسي الحاد في 
 سـ الطوارئ .ق

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   أحمد حسني إبراىيـػ أ.د/ 

 ػػػػػػةالمنوفيػػ ةعػجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف قسـاذ بأست   محمد عبد الستار أغاػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالجراحةالعامة بكميةالطب  قسـمدرس طب الطوارئ ب   أحمد عبد الحكـ أيوبػ   د/ 
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 دكتوراه الجراحة العامة   أحمد سراج يوسف عياد ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

قة منظار البطف مقارنة بيف إصالح الفتؽ اإلربي بطريقة منظار البطف الجراحي قبؿ الصفاؽ عبر جدار البطف وطري
 الجراحي خارج الصفاؽ .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمود عبد المطيؼ بيراـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػ قسـاذ بأست   محمد صبري عمارػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب  عبد اهلل صالح الديف عبد اهللػ   د/ 

 تير طب الطوارئ ماجس  أحمد سيد محمد أبو شوشة ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

تقييـ مقياس درجة خطورة إصابات البطف الراضة في توقع ضرورة إجراء استكشاؼ البطف بقسـ الطوارئ بمستشفيات 
 جامعة المنوفية .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمد حامد المميجيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب    نجالء فتحي عامرػ   د/ 

 طب الطوارئ  ماجستير  مصطفي فتحي محمد عبيد ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

 ي مصؿ الدـ ومؤشر الصدمة في تشخيص والتنبؤ بتسمـ الدـ لدي األطفاؿ .صالحية الالكتات إلي نسبة األلبوميف ف
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست    طارؽ محيي راجحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  ألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب ا قسـاذ بأست    أنور خطابأحمد ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأست   نجواف يسري صالحػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالجراحةالعامة بكميةالطب  قسـب مدرس طب الطوارئ    آثار فكري الشيفػ   د/ 

 طب الطوارئ  ماجستير   قيمان سميمان عبد اهلل ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

تقييـ نتائج تطبيؽ مقياس فرز حدة الحمؿ في الحوامؿ ذوات الضغط المرتفع في قسـ الطوارئ بمستشفيات جامعة 
 المنوفية .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   قادر الفؿحساـ عبد الػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ بأست   عالء فتح اهلل الحمبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالطب  ة بكميةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعام الجراحة قسـمدرس ب    محمد الفقيأميرة ػ   د/ 
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 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية   خديجة أحمد رفعت أحمد ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

 كوميسف في مرضي العناية المركزة .تقييـ مقاومة بكتيريا المكورة المعوية لممضاد الحيوي فان
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأست   أميرة عبد القادر الينديػ أ.د/ 

 ةالمنوفي ةعػجامبكمية الطب  الباثولوجيااإلكمينيكية قسـبمساعد اذ أست    ريـ محسف الخوليػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالطب  بكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـبمدرس     إيماف محمد زاىرػ   د/ 

 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية   ىاجر سعيد موسي نصار ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

ات الفطريات لعدوي المبيضات المرتبطة باألجيزة الطبية دراسة جينات العنؼ وتكويف األعشية الحيوية ومقاومة مضاد
 في مرضي العناية المركزة .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   أميرة عبد القادر الينديػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالباثولوجيااإلكمينيكية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    ريـ محسف الخوليػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب    إيماف محمد زاىرػ   د/ 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   سارة مجدي محمد الفيشاوي ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي سرطاف الدـ الميمفاوي المزمف . 282و 42ة القيمة التشخيصية لمجموعة التميز دراس
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   إيماف عطية التونسيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالباثولوجيااإلكمينيكية بكمية الطب  قسـب اذ مساعدأست   أميرة محمد فؤاد شحاتوػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   سارة محمود صالح الديبػ   د/ 

 لمنوفيةا ةعػجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النويي قسـمدرس ب   أميرة حسني حجازيػ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق    تامر حسين سالم ط/ـــ 28
  :  الرسالة موضوع

 القياس الحجمي لحقف الدىوف بالوجو باستخداـ الكاميرا ثالثية االبعاد واألشعة المقطعية .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ بكمية ال قسـاذ بأست    فؤاد محمد غريبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأست    ياسر محمد الشيخػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـمدرس ب    حساـ حسف فوزيػ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   ب صافي ممدوح عبد الوىا ط/ـــ 29
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  :  الرسالة موضوع
 نيج حسابي إلعادة إصالح فقداف األنسجة الرخوة حوؿ الركبة .

 المشرفون : 
 المنوفيةةعػجامجراحةالتجميؿ والحروؽ بكميةالطب  قسـاذ ورئيس أست    محمد أحمد مجاىدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتجميؿ والحػػػػػروؽ بكمية الطب جراحة  قسـمدرس ب   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

  دكتوراه التوليد وأمراض النساء  آالء ناجي محمد الغزالي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

دراسة مؤشر أداء عضمة القمب في األجنة مقيدة النمو بواسطة الدوبمر لمتنبؤ بالنتائج السمبية في الفترة المحيطة 
 بالوالدة.

 شرفون : الم
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأست    زكريا فؤاد سندػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأست    رجب محمد داوودػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالتوليد وأمراض النساء بكميةالطب  قسـاذمساعد بأست   مزةىيثـ أبو عمى حػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس ب   إبراىيـ عمى سيؼ النصرػ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   نيال عبد اليادي السطيحة ط/ـــ 02

 :  رسالةال موضوع
تأثير الفاصؿ بيف الحمؿ عمى سمؾ الندبة القيصرية السفمية لمجزء السفمي مف الرحـ عف طريؽ القياس بالموجات فوؽ 

 الصوتية .
 المشرفون : 

 ػػةالمنوفيػػػػػػ ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأست   عالء الديف فتح اهلل الحمبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالتوليد وأمراض النساء بكميةالطب  قسـاذمساعد بأست   وائؿ جابر الدماطيػ أ.د/ 
 المنوفية ةعػجاماألشعة التشخيصية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   شيماء عبد الحميد حسنيفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػاء بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب    أميرة أحمد فتحيػ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء    أحمد عمى االمبابي ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

تأثير العالج بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية عمى معدالت الحمؿ في النساء االئي عانيف مف الفشؿ المتكرر في 
 زراعة االجنة .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأست    حامد السيد المقوة ػ أ.د/

 اإلسكندريةةعػجامالتوليد وأمراض النساء بكميةالطب  قسـاذمساعدبأست   شريؼ صالح جعفرػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالنساء بكميةالطب التوليد وأمراض  قسـاذمساعد بأست   ىيثـ أبو عمى حمزةػ أ.د/ 
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 المنوفية ةعػجامالتوليد وأمراض النساء بكميةالطب  قسـاذمساعد بأست   محمد السباعي عنترػ أ.د/ 

  طب المناطق الحارة وصحتياماجستير    ىبة محمود المحمح ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

ع الكبد المصحوب باالستسقاء وعوامؿ التنبؤ بمآلو في معدؿ حدوث التياب الصفاؽ البكتيري التمقائي في مرضي تشم
 مستشفيات جامعة المنوفية .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  اذ طب المناطؽ الحارة وصحتيػػػػػػػػػػػاأست   حساـ إبراىيـ محمدػ أ.د/ 

 المنوفيػةةعػجامكميةالطب ب اذمساعد طب المناطؽ الحارةوصحتيػاأست    نجالء سعيد العبدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالباثولوجيااإلكمينيكية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    ريـ محسف الخوليػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  مدرس طب المناطؽ الحارة وصحتيػػػػػػػا   أماني عباس عامرػ   د/ 

 ه طب المناطق الحارة وصحتيا دكتورا  خالد عبد المنعم أبو ريشو ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 دراسة دور الحمض النووي الحر الموجود قي الدـ في تشخيص مرض سرطاف القنوات المرارية .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  اذ طب المناطؽ الحارة وصحتيػػػػػػػػػػػاأست   عاطؼ أبو السعود عمىػ أ.د/ 

 المنوفيػةةعػجامبكميةالطب  اذمساعد طب المناطؽ الحارةوصحتيػاأست   محمد الخياط محسفػ أ.د/ 

 بالمنوفيػػػػػػػػػػػة اذ مساعد الكبد والجياز الضيمي بمعيد الكبد القوميأست   عمى سعد الديف نداػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجام بكمية الطب مدرس طب المناطؽ الحارة وصحتيػػػػػػػا   أحمد أبو زيد أحمد طعيةػ   د/ 

 جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية بمعيد الكبد القومي    منى جماؿ العبدػ   د/ 

  األمراض الصدرية والتدرنماجستير     ىبو رجب جسد ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 ختراقية في الفشؿ التنفسي الحاد ، دراسة مقارنة .النفخ األنفي عمى السرعة مقابؿ اجيزة التيوية غير اال
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض الصدرية والتػػدرف بكمية الطب  قسـاذ بأست   أمؿ أميف عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  اذ مساعدأست   جيياف عمى عبد العاؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـمدرس ب   بيشوي برزي تاوضروسد/    ػ
 دكتوراه األمراض الصدرية والتدرن   حنان عبد العزيز الجمل ط/ـــ 06

 :  الرسالة موضوع
ي في الرعاية المركزة دور الموجات فوؽ الصوتية لمصدر في تقييـ مؤشرات الفطاـ الناجح مف جياز التنفس الصناع

 التنفسية .
 المشرفون : 
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 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض الصدرية والتػػدرف بكمية الطب  قسـاذ بأست   أمؿ أميف عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض الصدرية والتػػدرف بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمود موسي الحبشيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض الصدرية والتػػدرف بكمية الطب  قسـاذ بأست   عبد الستار أغامحمد ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػجاماألمراض الصدرية والتدرف بكمية الطب  قسـمدرس ب    أمؿ عمى الكوعػ   د/ 

  طب األطفالماجستير   قيناس عبد المحسن محمد ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع
 بالبموغ المبكر المركزي الغير مسبب في الفتيات . 0ي ارتباط التعدد الجيني لجيف بروكردراسة مد

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست   سيير سيد أبو العالػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أست    فيؽميا عاطؼ تو ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس ب   زينب صبري أبو زنةػ   د/ 

 المنوفية ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   الخير نوراف طمعت أبوػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    سارة حسني عبد الغني ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

 تنشيط المستقبالت المعبر عنيا في الخاليا النخاعية في األطفاؿ المصابيف بأمراض خطيرة .
 ن : المشرفو
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأست    السعيد رشاد فودةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكم قسـمدرس ب   عمياء عيدي عبد العزيزػ   د/ 

 المنوفية ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػة بكمية الطب  قسـأستاذمساعد ب    ثريا أحمد عمرػ   د/ 

 
 
 

  أمراض القمب واألوعية الدمويةماجستير  بياء محمد عبد المجيد القصاص ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

الخاليا الميمفاوية وعالقتيا بالتسجيؿ العالمي ألحداث الشرياف التاجي الحادة  نسبو خاليا الدـ البيضاء المتعادلة إلى
 )نظاـ جرايس( في المرضي الذيف يعانوف مف متالزمة الشرياف التاجي الحادة .

 المشرفون : 
 منوفيػػػػػػػػةال ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست    أحمد محمد عمارةػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب اذ مساعد أست   ريحاب إبراىيـ ياسيفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   أسماء عبد الكريـ قناويػ   د/ 
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   عثمان السيسي أحمد عثمان ط/ـــ 32
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 :  الرسالة موضوع
 اىرة التدفؽ البطئ في الشراييف التاجية بسمؾ نسيج الدىوف النخابية .ارتباط ظ

 المشرفون : 
 يػػػػػػػػةالمنوف ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست    أحمد أشرؼ رضاػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب اذ مساعد أست   نبيفيف إبراىيـ ساميػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب    ىند عبده الديبػ   د/ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   عمرو طارق عطوه ىيكل ط/ـــ 32

 :  الرسالة موضوع
تقييـ تأثير استخداـ العقار المثبط لنقؿ الجموكوز والصوديوـ عمى ميكانيكية البطيف األيسر في مرضي فشؿ عضمة 

 القمب ذوي الكفاءة القذفية الطبيعية )دراسة باستخداـ التتبع الرقطي( .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   نتصرسعيد شمبي مػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب اذ مساعد أست    محمود كامؿ أحمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػ قسـمدرس ب   سوزي صالح الشيفػ   د/ 
 الباثولوجيا  دكتوراه  نرمين عمى عرابي بسطويسي ط/ـــ 30

 :  الرسالة موضوع
( في األوراـ الميمفاوية الخبيثة مف BATF3األىمية التشخيصية والتنبؤية لإلظيار المناعي اليستوكيميائي لبروتيف )

 نوع ىودجكف .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ بأست   منى عبد الحميـ قنديؿأ.د/ ػ 

 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعػجاممي الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمعيد األوراـ القو  قسـاذ بأست  أماني عبد الحميد أماـ أبو بكرػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    نانيس شوقي ىولوػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـمدرس ب  منى عبد الحميد محمد قورةػ   د/ 

  طب وجراحة العينماجستير    عمى محمد عمى عمر ط/ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

تأثير المدة الزمنية الستحالب العدسة بالموجات فوؽ الصوتية أثناء عممية إزالة المياه البيضاء عمى الضغط الداخمي 
 يف بعد العممية .لمع

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست   مصطفي كماؿ نصارػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطػب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    مروة عمى زكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطػب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   مي عبد العزيزمحمد ساػ أ.د/ 
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 دكتوراه طب وجراحة العين   أحمد يحيي عبد المنعم عبد اهلل ط/ـــ 34
 :  الرسالة موضوع

 .تثبيت أواصر القرنيو باستخداـ مادة الريبوفالفيف والموجات فوؽ البنفسجية لعالج قرحة القرنية 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطب  قسـاذ بأست  عبد الرحمف السباعي سرحافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطػب وجراحة العيف بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   محمد سامي عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطػب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  قسـمدرس ب   راىيـ بسيونيأحمد إبػ   د/ 

 ماجستير طب األسرة  محمد رجب أحمد النجار ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

 وفية .العوامؿ المؤثرة عمى جودة النوف لدي طالب المرحمة الثانوية في منطقة ريفية ، محافظة المن
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   نورا عبد اليادي خميؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاممية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بك قسـمدرس ب   آية مصطفي عمى بركاتػ   د/ 

  ماجستير الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية  قيمان عمى موسي الشاعر ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

تقييـ حاالت غيبوبة التسمـ الحاد التي تـ ادخاليا إلى مستشفيات جامعة المنوفية )دراسة مستقبمية سريرية 
 وبيوكيميائية(.
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالطب الشرعػػػػػػػػػػػػػػػػي والسموـ بكمية الطب  قسـاذ بأست   سامي عبد اليادي حمادػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالطب الشرعػػػػػػػي والسموـ بكمية الطب  اذ مساعدأست   ريياـ حسف محمد الفرعونيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالشرعي والسمػػػػػػػػػػػػوـ بكمية الطب  الطب قسـمدرس ب   شيريف رجب عبده سميموػ   د/ 

 
  ماجستير جراحة العظام  أحمد كمال الدين عمى الفقي ط/ـــ 37

 :  الرسالة موضوع
 تصحيح اإلعوجاج حوؿ الركبو عف طريؽ التثبيت المؤقت لمركز النمو بشريحة عمى شكؿ حرؼ ثمانيو .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظاـ بكمية الطب  سـاذ ورئيس قأست    عبيد أيمف محمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػظاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   عادؿ إبراىيـ الصعيديػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػظاـ بكمية الطب  قسـعد باذ مساأست   سامي عبد اليادي صقرػ أ.د/ 

  الجراحة العامةدكتوراه   كريم محمد صالح الخطيب ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضوع
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 تقييـ لتقنية اؿ "بي" لترميـ الثدي كعالج جراحي لسرطاف الثدي في مختمؼ أرباع الثدي .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب  قسـاذ بأست    د أشرؼ بمبعمحمػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   عاصـ فايد مصطفيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػامة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   شاىيف محمود أحمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب  قسـمدرس ب   فاطمة إبراىيـ يوسؼػ أ.د/ 

  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   شيماء يوسف عمى ط/ـــ 39
 :  الرسالة موضوع

في الندبات الضخامية  2ونوتش ػػػ 2التعبير اليستوكيميائي المناعي لمستقبالت األندروجيف ومستقبالت فوكس بي 
 والجدرة .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػة ةعػجام األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب قسـاذ بأست   إيماف عبد الفتاح سميطػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجاماألمراض الجمدية والتناسمية بكميةالطب  اذ مساعدأست    وفاء أحمد شحاتوػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيفػ أ.د/ 

 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية قسالم محمد السيد محمود سميمان ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 تأثير ىرموف الميالتونيف وعقار دابسوف عمى إحتشار عضمة القمب المحدث بواسطة االيزوبريناليف في الجرذاف .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب الفسيولوجي قسـاذ بأست  ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   داليا فتحي محمد العجميػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  قسـمدرس ب   ـ ىنديةعصاـ عمر إبراىيػ أ.د/ 
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ة ومــنح الموافقــة عمــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــ ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
 لكل من عمى النحو التالي : الدرجة

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  م

 ػػػػػػػػػػ جراحة القمب والصدر دكتوراه محمد مصيمحي عبد الصبور ط/ 2
 ػػػػػػػػػػ جراحة القمب والصدر دكتوراه ط/ سارة محمد عبد الصادؽ 0
 ػػػػػػػػػ التخدير والعناية والمركزة دكتوراه ط/ ىبو رفعت محمد الشراكي 2
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ط/ محمود محمد كماؿ أحمد 4
 ممتاز طب األطفاؿ ماجستير ط/ ىدير يحيي عالمة 1
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير ط/ أسماء جماؿ جابر برسيـ 6
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 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
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)دبموـ ػػ ماجستير ػػػ  دورة القيدلكل من الموافقة عمى قلحاقا ػ بشأف مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 عمى النحو التالي : 0200توراه( إبريؿ دك
  ـــ الدكتوراه :2

 أحمد عبد البديع عبد الرحمف ػػػ ط/  أحمد البدري محمود محمدػػػ ط/  جراحة القمب والصدر :
 نشوي نبيؿ سيد أحمد خميس ػػػ ط/ :  الميكروبيولوجيا 

 ـــ الماجستير :0
 آالء محمد عبد اهلل عبد المعطي ػػ ط/ػ  بسمة بدراف أحمد كشؾ ػػػ ط/ الميكروبيولوجيا :

 سارة محمد حمدي موسي ػػػ ط/
 ـــ الدبموم :3

 عالء عبد العاطي إبراىيـ محمد ػػػ ط/  سالي محمد سعد أغا ػػػ ط/  طب األطفال :

 مقبوؿ الجراحة العامة ماجستير مصطفي أحمد شحاتو داودط/ 2
 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير محمد خيري محمد جاب اهللط/  8
 جيد جدا األمراض الصدرية ماجستير محمد السيد فؤاد عمار ط/ 9
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير حسيف عبد الواحد عبد الخالؽ ط/ 22
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير جياد جماؿ محمد ط/ 22
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير أسماء أحمد محمد عمى  ط/ 20
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ أية فتحي الفرارجي 22
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ وساـ عبد المحسف سميماف شاىيف 24
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير مجاىد أحمد طماف ط/ أحمد 21
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير ط/ أماني مختار سعيد البنا 26
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير ط/ ىبو اهلل رمضاف عبد العاطي رزؽ 22
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير ط/ أحمد رجب أبو زيد رجب 28
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية دبمـو صادؽ جبريؿ ط/ منف أحمد شوكت 29
 جيد جدا األمراض الصدرية والتدرف دبمـو ط/ إسالـ ماىر صالح غنيـ 02
 جيد// األمراض الصدرية والتدرف دبمـو ط/ رانيا أبو المعاطي محمد أبو العاطي 02
 جيد// الجراحة العامة دبمـو ط/ مارؾ ماجد حبيب 00
 جيد جدا جراحة العظاـ دبمـو ؼ محمد عبد اهلل أحمدط/شري 02
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 عبد الرحمف السيد عبد الحميد ػػػ ط/  أميرة أحمد محمد سبوخ ػػػ ط/
 سممي السيد عبد العاطي سميماف /ػػػ ط محمد شوقي حبيب عبد الحميد ػػػ ط/

 سعيد السيد سعيد النجار ػػػ ط/  طب األسرة :
 األمراض الجمدية والتناسمية :

 لميس أسامة السيد ػػػ ط/   أماؿ فاروؽ عطية الشوري ػػػ ط/
 فاطمة رسالف مرسي ػػػ ط/   أية مرسي الدسوقي مرسي ػػػ ط/
 مود عبد الجوادنيي خالد مح ػػػ ط/    ىدي ىاشـ أحمد ػػػ ط/
 مي شاكر عمى أبو عاصي ػػػ ط/  محمد محمود إيياب محمود قرقش ػػػ ط/
 مريـ عبد السميع حسف األشقر ػػػ ط/ أحمد محمد عبد الخالؽ محمد سميماف ػػػ ط/
 أحمد فرغمي عبد الرحمف أحمد ػػػ ط/

 القــــرار

 ... ويرفع لمجامعة الموافقة

  652/9/1/0200الموضوع رقم 

% عف العاـ السابؽ 22 دعـ البحوث نسبةالموافقة عمى زيادة  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث  مذكرة
 بداية مف الطالب المقبوليف 0200/0202لمطالب المقيديف والمسجميف )دبموـ ػػػ ماجستير ػػػ دكتوراه( لمعاـ الجامعي 

 عمى النحو التالي : 0200أكتوبر 
 المصاريف بعد الزيادة %22دعم البحوث + المصاريف بحوثدعم ال الدرجة
 0522 0293 0322 2994 دبموم

 3066 0902 3222 0654 ماجستير
 5466 5222 5222 4634 دكتوراه

 القــــرار

 ... ويرفع لمجامعة الموافقة

  650/9/1/0200الموضوع رقم 

لموافقة عمى اعتماد نتيجة الجزء الثاني ومنح درجة دبمـو ا ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 المجموعة السابعة عمى النحو التالي : 0200مكافحة العدوي دور إبريؿ 

 ممتاز  طب بشري   أسماء محمد عشري الجمسي ػ ط/2
 ممتاز   الصيدلة  دعاء عبد المحسف محروس اماـ ػ ط/0
 ممتاز   يدلةالص  أسماء محمد السيد الصاوي الشوره ػ ط/2
 ممتاز   الصيدلة   ريياـ محمد عمى عابديف ػ ط/4
 ممتاز   الصيدلة  ىبو خيري السيد حسف بركات ػ ط/1
 ممتاز   الصيدلة  سحر محمود حسنيف بدر الديف ػ ط/6
 ممتاز  طب بشري  دعاء عبد اهلل شاكر محمد الجنيدي ػ ط/2
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 ممتاز  طب بشري   شيماء يحيي عبد الرؤوؼ االوزؾ ػ ط/8
 ممتاز   الصيدلة رانيا جماؿ عبد المطيؼ محمد الفقي ػ ط/9

 ممتاز   الصيدلة  دعاء محمد عطية عيسي رحاب ػ ط/22
 ممتاز  طب بشري    وساـ الزناتي حامد زناتي ػ ط/22
 ممتاز   الصيدلة  مصطفي محمد مختار متولي ػ ط/20
 متازم   أسنافطب   ميا فيصؿ عبد العميـ أبو الذىب ػ ط/22
 ممتاز   الصيدلة  شيماء عبد الرحمف أحمد المباف ػ ط/24
 ممتاز  طب بشري   أسماء جماؿ محمد نصر الديف ػ ط/21
 ممتاز   الصيدلة  غادة عبد العزيز محمد الجيار ػ ط/26
 ممتاز   الصيدلة  شيماء عبد النبي محمد حمزة ػ ط/22
 ممتاز  أسنافطب   سحر صالح محمود حامد ػ ط/28
 ممتاز  طب بشري    راندا محمد صديؽ أحمد ػ ط/29
 ممتاز   الصيدلة فاطمة رفعت إبراىيـ محمد أبو شوشة ػ ط/02
 ممتاز   الصيدلة  وفاء عبد العزيز محمد إبراىيـ ػ ط/02
 ممتاز  طب بشري   أفراح أماؿ عبد العزيز يوسؼ  ػ ط/00
 ممتاز  طب بشري   مي كماؿ عبد الخالؽ عبد اهلل ػ ط/02
 ممتاز  طب بشري   عمياء عالء الديف متولي مسمـ ػ ط/04
 ممتاز  التمريض فاطمة رضواف عبد الموجود عبد المطيؼ ػ ط/01
 ممتاز  أسنافطب   تياني عبد الرازؽ عيد غانـ ػ ط/06
 ممتاز   الصيدلة  إيناس حمدي مبروؾ غريب ػ ط/02
 ممتاز  التمريض  حسيف محمد حسيف أحمد ػ ط/08
 ممتاز  طب بشري   ىاجر محمد عبد اهلل مرسي ػ ط/09
 ممتاز  طب بشري    ىند محمد فيمي الميدي ػ ط/22
 ممتاز   الصيدلة  أمينة فريد عبد الدايـ مصطفي ػ ط/22
 ممتاز  التمريض  شيماء محمد أحمد االطرش ػ ط/20
 ممتاز   الصيدلة ىبو عبد اهلل عبد الفتاح عبد الحميد ػ ط/22
 ممتاز   الصيدلة عبد الفتاح عبد المطمب الجعبريداليا  ػ ط/24
 ممتاز   الصيدلة  رشا شحات عبد الستار محمد  ػ ط/21
 ممتاز   الصيدلة   طاىر خميؿ محمد خميؿ ػ ط/26
 ممتاز   الصيدلة أميرة عبد السالـ عبد الحميد الشتمة ػ ط/22
 ممتاز   أسنافطب   رويدا عبد المجيد عبد الواحد  ػ ط/28
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 ممتاز  طب بشري   ياسميف يحي حسف حنفي ط/ ػ29
 ممتاز  طب بشري   عال محمد لبيب عيسوي نجـ ػ ط/42
 ممتاز  طب بشري   محمد رجب أحمد سالـ النجار ػ ط/42
 ممتاز  طب بشري  ريـ عاطؼ عبد السميع أبو غالية ػ ط/40
 ممتاز   الصيدلة  يمني محمد سعد الديف فرج ػ ط/42
 ممتاز   الصيدلة  د خالد تاج الديفإيماف محم ػ ط/44
 ممتاز  أسنافطب    أحمد كماؿ أحمد العناني ػ ط/41
 ممتاز   الصيدلة  أماني ىماـ الطوخي محمد بيموؿ ػ ط/46
 ممتاز   الصيدلة شيماء رضا مصطفي جعفر سكيت ػ ط/42
 ممتاز  التمريض ابتساـ محمود عبد المعطي بحيري ػ ط/48
 ممتاز   الصيدلة  الرؤؼ منصورمروة عمى عبد  ػ ط/49
 ممتاز   الصيدلة  فاطمة محمود عفيفي يحيي ػ ط/12
 ممتاز  التمريض مرفت إبراىيـ الدسوقي عمى زقزوؽ ػ ط/12
 ممتاز   الصيدلة  إسراء فتحي عبد الصمد مرسي ػ ط/10
 ممتاز   الصيدلة  رباب عبد الستار عبده عبد اهلل ػ ط/12
 ممتاز  التمريض  بر الشاعرسحر فكري محمود ج ػ ط/14
 ممتاز   أسنافطب    نسمة نبيؿ السيد غالي ػ ط/11
 ممتاز   الصيدلة ىمت عفيفي شريؼ شريؼ الجوىري ػ ط/16
 ممتاز  التمريض   عبير عمى حسيف الجمؿ ػ ط/12
 ممتاز   الصيدلة الشيماء يوسؼ صبحي يوسؼ محمد ػ ط/18
 ممتاز  لتمريضا  عبد اهلل محمد صالح الدمرداش ػ ط/19
 ممتاز  طب بشري  غادة محمد النبوي عبد المحسف زىو ػ ط/62
 ممتاز  طب بشري   تسنيـ مصطفي عمى بركات ػ ط/62
 ممتاز   الصيدلة  تمني ىاني أحمد محمد سالـ ػ ط/60
 ممتاز   الصيدلة ىدير حسني عبد المطمب محمد الحاج ػ ط/62
 ممتاز  مريضالت  آماؿ محمد محمد عبد الفتاح ػ ط/64
 ممتاز   الصيدلة ريياـ عماد الديف محمد الدري بيومي ػ ط/61
 ممتاز   الصيدلة  مي مجدي أنور السيد ىيكؿ ػ ط/66
 ممتاز   الصيدلة شيماء محمد عبد الحميد سيد أحمد ػ ط/62
 ممتاز  طب بشري  إيماف نبيؿ ذكي عبد المطمب غنيـ ػ ط/68
 ممتاز   الصيدلة ابسارة مصطفي عبد العظيـ خط ػ ط/69
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 ممتاز  طب بشري   بسمة إبراىيـ محمد مرسي ػ ط/22
 جيد جدا   أسنافطب   أحمد محمد سالماف خير الديف ػ ط/22
 جيد جدا  طب بشري    زينب محمد عمى الدالي ػ ط/20
 جيد جدا   الصيدلة  شيماء عمرو أحمد إبراىيـ داود ػ ط/22
 جيد جدا   الصيدلة  مصطفي نبوي عبد العاؿ الشيخ ػ ط/24
 جيد جدا  طب بشري    لبني عبد اهلل محمد سميـ ػ ط/21
 جيد جدا   أسنافطب  مرقس وجيو القمص مرقس متياس ػ ط/26
 جيد جدا   الصيدلة  سحر محمد جماؿ عبد الشافي ػ ط/22
 جيد جدا  التمريض  إيماف جالؿ محمد عبد اهلل ػ ط/28
 جيد جدا   الصيدلة  مني جماؿ عبد الوىاب سريع ػ ط/29
 جيد جدا  التمريض  أمؿ عبد الاله محمد السيد ليمو ػ ط/82
 جيد جدا  التمريض  أميرة عمى أحمد أبو خشبة ػ ط/82
 جيد جدا  التمريض   آيات سعد فرج العزبة ػ ط/80
 جيد جدا  طب بشري   أمينة إبراىيـ عبد الستار إبراىيـ  ػ ط/82
 جيد جدا   الصيدلة  د محمدفاتف عبد الستار محم ػ ط/84
 جيد جدا  التمريض  وليد أحمد أحمد أبو زيد مسعد ػ ط/81
 جيد جدا   الصيدلة  إيماف كـر سيد أحمد إبراىيـ ػ ط/86
 جيد جدا  التمريض  حسناء سعيد أحمد الطباخ ػ ط/82
 جيد جدا  طب بشري   أحمد عبد الحكـ عمى الحايس ػ ط/88
 جيد جدا   الصيدلة  حجازي سالـ تسنيـ أسامة محمود ػ ط/89
 جيد جدا   الصيدلة  منى أيمف عبد الرحمف يوسؼ ػ ط/92
 جيد جدا  طب بشري   مجدي فضؿ عمى محمد سارة ػ ط/92
 جيد جدا   الصيدلة  لميس أحمد عبد السالـ محمد ػ ط/90
 جيد جدا  طب بشري  أسماء حاـز محمود المميح ػ ط/92
 جيد جدا  طب بشري    مةدينا جابر طمبو سال ػ ط/94
 جيد جدا   الصيدلة  تسنيـ أسامة عبد العزيز النحراوي ػ ط/91
 جيد جدا  طب بشري   الياـ فتحي محمد السيسي ػ ط/96
 جيد جدا  التمريض  سماح عبد الفتاح السيد ناجي ػ ط/92
 جيد جدا  التمريض  ميا جبر السيد أحمد محمد سعد ػ ط/98

 جيد//  طب بشري    ؤاد راضيػ ط/ ياسيف أحمد ف99 
 جيد//   الصيدلة نسريف عبد العاطي راشد إبراىيـ ػ ط/222
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 جيد//   الصيدلة  مراـ محمد محمد سراج الديف ػ ط/222
 مقبوؿ  التمريض مناؿ محمد الشناوي محمد صبره ػ ط/220
 مقبوؿ  طب بشري  محمود صبري محمد حسف ػ ط/222

 القــــرار

 لمجامعة ... ويرفع الموافقة

  655/9/1/0200الموضوع رقم 

اتخاد الالـز نحو انياء إجراءات اعتماد نتيجة الطالب  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ومنحيـ درجة الدبموـ عمى النحو التالي :

   دبموم السموم والكيمياء الطبية الشرعية ::  أوال
 الكمية اسم الكمية اسم

 عمـو كيمياء ػ ط/ نرميف محمد سيد أحمد ىريدي عمـو كيمياء شيماء مجدي سعد كامؿػ ط/ 
 صيدلة ػ ط/ أحمد فتحي محمود ميدي بايوتكنولوجي ػ ط/ أسماء الخضر عباس
 عمـو طبية ػ ط/ فاتف أحمد عبد العزيز عمـو طبية ػ ط/ محمود رزيقي ميمؿ

 عمـو طبية عبد الرحمف أحمد عادؿ  ػ ط/ عمـو طبية ػ ط/ محمد عبد القادر السباعي
 عمـو ػ ط/ والء عارؼ أبو العال عمـو ػ ط/ خمود محمد إبراىيـ محمد

 عمـو آالء حسيف أحمد ندا عمـو كيمياء دينا جماؿ إبراىيـ ػ ط/
 عمـو آالء أنس عمى السيدػ ط/ عمـو نيمة باز عبد الرؤؼ ػ ط/
 صيدلة سارة رشاد السيد عبد اهلل ػ ط/ اقتصاد منزلي سارة حامد حسف يونسػ ط/
 عمـو منى حسف عجمي ػ ط/ زراعة منار جماؿ يونس محمد ػ ط/
 عمـو ىدير حمادة عزت عفيفيػ ط/ زراعة ضحي محمود السيد ػ ط/
 عمـو سمر شحاتو عبد الحميدػ ط/ عمـو نورا محمد فاروؽ عمى  ػ ط/
   عمـو ميراؿ عالء توفيؽ عمىػ ط/

   رح الجريمة :دبموم مس: ثانيا
 الكمية اسم الكمية اسم

 أسناف إيماف عادؿ عبد الباري ناصرػ ط/  حقوؽ حسيف نبيؿ حسف محمدػ ط/ 
 حقوؽ ػ ط/ ىبو محمد محمد عبد المطمب حقوؽ ػ ط/ أية طالؿ مرعي محمود

 حقوؽ ػ ط/ روميساء سمير حسف أداب ػ ط/ سارة الدسوقي سند العمري
 حقوؽ ػ ط/ محمد مرتضي عجب أميف أداب جاىدػ ط/ يارا عبد الرافع م

 حقوؽ ػ ط/ إبراىيـ خطاب عمر خطاب طب بشري ػ ط/ أية عادؿ عبدالباري ناصر
 القــــرار

 ... ويرفع لمجامعة الموافقة
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لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن  السيد األستاذ وا 
 رئيس المجمس رفع الجمسة عمى أف تعود لالنعقاد جمسة ممتدةعميد الكمية و د عبد العزيز متولي قورة محمو / الدكتور

 . 00/5/0200يوم األحد الموافق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجلس الكليةمحضر اجتماع 

   0200 /0202" للعام الجامعي التاسعةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 
 00/1/0020الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 

الموافـق  األحـدمـن صـباح يـوم الحاديـة عشـر " وذلـك فـي تمـام السـاعة  الممتدةقد مجمس الكمية " جمستو ع
 عميد الكمية ورئيس المجمس محمود عبد العزيز متولي قورة برئاسة أ.د/  00/5/0200

الموافػػػػؽ  األحػػػػدالمنعقػػػػدة يػػػػـو  0202/0200لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  التاسػػػػعةالسػػػػادة حاضػػػػري الجمسػػػػة حضػػػػور و ب 
21/1/0200 . 

 

بسـم اهلل الــرحمن  بـذكر عميػد الكميػة ورئػيس المجمػسمحمـود عبـد العزيـز متــولي قـورة أ.د/ السـيد  * واسـتيل الجمسـة
 ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء مجمس الكمية متمنيا لمجميع دواـ التوفيؽ .الرحيم 

 
  465/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدمـروة محمـد محمـد سـراج الـدين / دموافقـة عمـى تعيـين الػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
تػاريخ مػرور خمػس  09/1/0200عمى أف يؤجؿ تعينيا حتػى  بذات القسـ والكمية أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة الباثولوجيا 

 .سنوات عمى وظيفة أستاذ مساعد 
 القــــرار
 ة ... ويرفع لمجامععمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  165/9/1/0200الموضوع رقم 
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شير  36الموافقة عمى  اإلعالن عن وظائف معيدين بالتكميف ممن قضي فترة ـــ بشأن  مذكرة شئون ىيئة التدريس
طبيب مقيم في تخصصو بمستشفيات جامعة المنوفية وأن يكـون مـن خريجـي كميـة الطـب جامعـة المنوفيـة باألقسـام 

 األتية  :
تقدير مادة  الدفعة لقسما االســـــــــــم م

 التخصص
 التقدير العام

 جيد جدا مع مرتبة شرؼ جيد جدا 0221 عامةالجراحة ال ط/ أسامة سعيد أحمد الشافعي 2
 امتياز مع مرتبة شرؼ امتياز 0226 النفسية والعصبيةاألمراض  ط/ الشيماء صالح توفيؽ جمعو 0
 جيد جد امتياز 0221 المتوطنةاألمراض  ط/ سارة محمد شبؿ فايد 2
 امتياز مع مرتبة شرؼ امتياز 0226 طب وجراحة العيف ط/ حسناء محمد وجيو محمد مصطفي 4
 مرتبة شرؼمع جدا  جيد امتياز 0221 طب أسرة ط/ إيماف إبراىيـ مصطفي الساكت 1
 جيد جدا مع مرتبة شرؼ امتياز 0221 يةالصدر األمراض  ط/ طارؽ عادؿ صادؽ الزعيري 6
 جيد جدا امتياز 0226 يةالصدر األمراض  ـ ممدوح محمد شديدط/إسال 2
 جيد جدا مع مرتبة شرؼ جيد جدا 0221 عامةالباطنة ال ط/ مصطفي أحمد ربيع االبيض 8
 امتياز مع مرتبو شرؼ جيد جدا 0226 النساء والتوليدالتوليد  ط/ تسنيـ مجدي مصطفي ياقوت  9
 امتياز جيد جدا 0226 النساء والتوليدليد التو  ط/ ميراؿ أحمد سعد حامد زايد 22
 امتياز جيد جدا 0226 جراحة عظاـ ط/محمد أشرؼ مصطفي أبو داود 22
 جيد جدا  جيد جدا 0221 الطب الشرعي ط/ آيات حسف عبد الرحمف يوسؼ  20
 جيد جدا مع مرتبة شرؼ جيد جدا 0221 التخدير ط/ مديحة ماىر أحمد بدوي 22
 جيد جدا مع مرتبة شرؼ جيد جدا 0221 بوليةالمسالؾ جراحة ال أبو بكر منصورط/إسالـ محمد  24

 القــــرار

   الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  656/9/1/0200الموضوع رقم 

 بالكمية الفسيولوجيابقسـ  األستاذ سوزان مصطفي ىزاعد/ لنظر في تجديد قعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية خاملمدة عاـ 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  657/9/1/0200الموضوع رقم 

جراحة المخ بقسـ  المدرس محمد نبيل حنفي محمودد/ لنظر في تجديد قعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 8/2/0200اعتبارا مف  السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية  ثاني لمدة عاـ بالكمية واألعصاب

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  658/9/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ  األستاذ السالميحيي محمد نجيب عبدد/ لنظر في تجديد قعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
لمعاـ الثالث والرابع بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة الخميج العربي بدولة البحريف اعتبارا مف  يفعاملمدة  بالكمية الفسيولوجيا

2/9/0200 . 



  25/5/0200األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0200لمعام الجامعي التاسعة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 
 00/5/0200و الممتدة حتى يوم األحد الموافق 
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 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 

ــا انتيــى المجمــس مــن نظــر الموضــوعات المعروضــة بجــدول األعمــال اليــوم فــأعمن الســيد األســتاذ  لــى ىن وا 
   . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية و تولي قورة محمود عبد العزيز مالدكتور/ 

 

     
 الكلية عميد                                        أمين المجلس     

 
  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/      د/ أمل أحمد سالمة

 
 

  


