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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2022 /2021للعام الجامعي " الثالثةالجلسة " 

 14/11/2021الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يوـ األحد 2021/2022لمعاـ الجامعي" الثالثةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
:  عميد الكمية ورئيس المجمس بحضور كؿ مفمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د. برئاسة أ14/11/2021الموافؽ 

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

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ميا عاطؼ توفيؽ / د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف     خميس أحمد عامر عبد الوىاب/د.أ
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر   محمد فيمي النعماني /د.أػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي   محمد أبو الفتوح شحاتة / د.ػ أ
   ة ػػػػ    رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ   ىناء زكريا عامر نوح/د.ػ أ
قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
   أيمف محمد محمود عبيد    رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ د.ػ أ
ة ػػػػػػرشا عمى مصطفي القباني     رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي/ د.ػ أ
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد    /د.ػ أ
  ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا سياـ أحمد زكي خضير    /د.أػ 
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / د. أػ
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رفيؽ فكري برسـو     رئيس قسـ جراحة القمب والصدر / د.ػ أ
  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      أمؿ أحمد سالمة/ ػ   د
 ىالة محمد الحروف          قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / ػػ   د

(  2+5المتميز)
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذعالء حسف مرعي     / د.ػ أ
  الفسيولوجياأستاذ بقسـ ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽ   / د. أ.
 بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ مايسة عطية كفافي     / د.أػ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمحمود محمد ىدىود     / د.أـ 
  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفاف/ د.ػ أ
المخ واألعصاب قسـ جراحة ب  ىيثـ البمتاجي محمد     أستاذ/د.ػ أ
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد    / د.ػ أ
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ أسامة عمى إبراىيـ الكيالني     / د.أ
  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف    / د.ػ أ
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذعزة زغموؿ لبيب       / د. أػ

 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ مفرح محمد حجازي     / د.ػ أ
 .محمد صبري مشحوت     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا   ػػػأستاذ بقس    محمد إبراىيـ شعباف/ د.ػ أ
األمراض الصدرية والتدرف  أستاذ بقسـ رنا حممي اماـ اليمباوي      /د.ػ أ
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةغادة محمود سمطاف      / د.ػ أ
أميرة فتحي عبد العاطي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعإيماف عبد العظيـ عبد الخالؽ   / د.ػ أ
   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي     / د.أـ 
  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ     سعيد إبراىيـ المالح / د.ػػػ أ
 الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ بقسـ محمود السيد أبو سالـ    / د.ػػ أ
 الباثولوجيا أستاذ بقسـ رحاب منير سمكة     / د.ػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 

  اليستولوجيا بقسـ رمضاف عبد الونيس محمد     مدرس/ ػ  د
: وتم دعوة كل من * 

  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 جيياف صالح صادؽ   األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ/ د.ػػ أ
نانسي محمود حربو  األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / د.ػػ أ
 أحمد راغب توفيؽ سالـ  األستاذ بقسـ الباطنة العامة ونائب مدير وحدة العالقات الخارجية/ د.ػػ أ
 الكيمياء الحيوية والمدير التنفيذي لوحدة الجودة واالعتماد بالكمية ألستاذ المساعد بقسـ ا          رانيا محمد عزمي الشاذلي/ ػ د
   المدرس بقسـ الباطنة العامة ونائب مدير مركز تطوير التعميـ الطبي  إيناس زىراف / ػ د
 إسماعيؿ توفيؽ بدر   مدير وحدة التحوؿ الرقيمى / ػػ د

. رئيس قسـ  /د.ػ أاألستاذ بقسـ األشعة التشخيصية باإلنابة عف محمد عبد العزيز معالي / د.وقد حضر أ*
 الحضور عدم عن إعتذر وقد * 
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  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة العأميف فيصؿ أميف المقوة   /د.أػ 
 :عن الحضور كل من تغيب وقد * 

 بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية متفرغ أستاذ عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ د.أ ػ رئيس قسـ جراحةالمخ واألعصػػػػابحساـ عبد الحكيـ النعماني / د.ػ أ
األشعة التشخيصية أستاذ بقسـ حاـز حسف عيد حسف / د.ػ أ   بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف / د.ػ أ
المسالؾ البولية  قسـ جراحة ب  محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ/د. ػ أأستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحساـ إبراىيـ محمد عمى / د.أػ 
عالج األوراـ والطب النووي أستاذ بقسـ سوزاف أحمد السيد الحسنيف / د.ػ أ  ياسر محمد الشيخ أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ
    والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر أماني سعيد عمار /د.ػ أ  أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة أحمد محمد محمد زىراف/ د.أػػ 
  أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عمى عبد الفتاح  / د.ػ أ نيفيف محمد الشريؼ أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
 الصدرية مراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.ػػ أ أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةأحمد عبد الرحمف سنبؿ / د.ػ أ
  أمراض النساء والتوليدبقسـ نياد محمود حسني عيسي أستاذ مساعد / ػ  د   المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية عميد  /د.ػػ أ
  التخديرمدرس بقسـ وفية رمضاف السيد ميدي  / دالتخدير ػ أستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار  / د ػ 
  

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

 
 وعرض سيادتو*

 الوقاية مف أضرار التدخيف والئحتو التنفيذية ومنيا حظر التدخيف نيائيا  ػ بشأفوزير التعميـ العالي والبحث العممي/ د. أعرض خطاب ػػ
لزاـ المدير / د.والتي يصدر بيا قرار مف أ... بكافة صورة في مختمؼ المنشأت الصحية والتعميمية والمصالح الحكومية  وزير الصحة وا 

المسئوؿ عف ىذه األماكف باتخاذ اإلجراءات الكفيمو بمنع التدخيف فييا ومعاقبتو عمى إخاللو بيذا اإللتزاـ بغرامة التقؿ عف ألؼ جنية وال 
 .تزيد عف عشريف ألؼ جنية ومعاقبة المدخف بغرامة التقؿ عف خمسيف جنييا وال تزيد عمى مائة جنييا 

 

 :المصادقات : أوال 
  154/3/11/2021الموضوع رقم 

  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2021/2022 يلمعاـ الجامع" الثانيةالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  153/2/10/2021 حتى 85/2/10/2021 والمتضمنة القرارات مف10/10/2021

: القــــرار 

 : 153/2/10/2021رقم المصادقة بعد إضافة لمموضوع 

ريياـ ناصر سعيد شريؼ   دكتوراه طب الحاالت الحرجة / ػ ط
أحمد محمد عبد الصمد الشامي  دكتوراه األمراض الصدرية   /ػ ط
زينب محمد عراقي محمود سالـ  دكتوراه األمراض الصدرية   /ػ ط
زينب طمعت محمد يحيي   دكتوراه طب وجراحة العيف   / ػ ط
إيماف محمد عبد الحميد عبد الخالؽ  دكتوراه طب وجراحة العيف   / ػ ط
سالي جماؿ كامؿ محمد   دكتوراه طب وجراحة العيف   / ػ ط
نيا عصاـ الديف محمود إبراىيـ  دكتوراه طب وجراحة العيف   / ػ ط
نيمة سعد محمد سيد سميماف   دكتوراه طب وجراحة العيف   / ػ ط
محمد عبد الباسط محمد الفرماوي  دكتوراه طب وجراحة العيف   / ػ ط
محمد السيد محمد الجمؿ   دبموـ مكافحة العدوي    / ػ ط
أماؿ سالـ عبد العزيز عبد الرازؽ  ماجستير طب الطوارئ    / ػ ط
عمياء محمد عبد المطيؼ محمد  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف    / ػ ط
أميرة رمضاف مخموؼ شمضـ  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف    / ػ ط
فاطمة عبد اهلل أبو الفتح عيسي  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف    / ػ ط
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: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  155/3/11/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
5/10/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  156/3/11/2021الموضوع رقم 

. 7/11/2021 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  157/3/11/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
7/11/2021 . 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  158/3/11/2021الموضوع رقم 

 والمنعقدة 2021/2022لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .7/11/2021 الموافؽ األحديـو 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  159/3/11/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2021/2022لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
14/11/2021.  

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  160/3/11/2021الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يـو  مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميزع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
.  14/11/2021الموافؽ 

 :القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
: موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا

  161/3/11/2021الموضوع رقم 

 المتحانات الدور الثاني لبعض الموافقة عمى قبول األعذار المرضيةػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2020/2021طالب الفرقة الرابعة والدور األوؿ لمفرقة الخامسة لمعاـ الجامعي 

 
 
: ـــ الفرقة الرابعة 1

عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
الرابع جميع المواد إبراىيـ بدر إبراىيـ قالش  1
الرابع جميع المواد أحمد ماجد عبد الفتاح محمود عبد اهلل  2
الثالث جميع المواد رامي محمد أحمد الغمؽ  3
األوؿ جميع المواد أحمد عالء عبد العزيز لبيب  4
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الثالث طب مجتمع + طب شرعي كريـ مصطفي حسف عامر  5
: ـــ الفرقة الخامسة 2

عدد األعذار المواد المراد تأجيميا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
السادس الباطنة ىشاـ عبد الحميد شحاتو نوفؿ  1
الثاني طب األطفاؿ أماني عطا سعد األبطح  2
الثاني طب األطفاؿ أحالـ صابر جمعو السيد عبد اهلل  3
الثاني طب األطفاؿ + الباطنة  أحمد حمدي سعيد حسنيف شمتوت  4
األوؿ الباطنة أحمد رمضاف سعيد الشيمي  5
الثاني الباطنة أحمد رمضاف عبد الرحيـ سميـ  6
الرابع طب األطفاؿ + الباطنة أحمد عبد العظيـ محمود الخولي  7
األوؿ طب األطفاؿ أحمد مصطفي عبد السالـ حماد  8
الثالث طب األطفاؿ إسراء إسماعيؿ أبو اليزيد البمطي  9
السابع الباطنة  إسراء لطفي عوياف عبد المقصود قنديؿ  10
الثالث الباطنة  إسالـ عبد الغني محمود خضر  11
الثالث طب األطفاؿ أسماء عصاـ الديف صالح طراد  12
الثاني الباطنة إيماف عبد الستار أحمد أحمد  13
األوؿ طب األطفاؿ أية عادؿ بسيوني كشؾ  14
الثاني طب األطفاؿ أية عادؿ محمد يونس  15
األوؿ الباطنة  حسناء عمى عبد الغفار نصر  16
الثالث الباطنة رنا ىاني محمد الحروف  17
الثاني كؿ مواد الدور األوؿ سعد محمد سعد الشباسي  18
األوؿ طب األطفاؿ سمية ياسر محمد المنوفي  19
الثاني طب األطفاؿ عادؿ جماؿ حسانيف زعيمو  20
األوؿ الباطنة عبد الرحمف عمى نجيب شادي  21
األوؿ طب األسرة + طب األطفاؿ عبد اهلل أسامة عبد اهلل الفقي  22
األوؿ طب األطفاؿ عبداهلل أشرؼ إسماعيؿ محمود الدسوقي  23
الثالث كؿ مواد الدور األوؿ والثاني عبد اهلل محمود مصطفي السيد دويدار  24
السابع كؿ مواد الدور األوؿ والثاني عبد اهلل ناصر جودة إسماعيؿ الجزير  25
الثالث الباطنة عبد اليادي وجدي سامي النحاس  26
 األوؿ الباطنة عز الديف محمد مصطفي حجازي   27
األوؿ  الباطنة  عمرو أحمد عمى إبراىيـ  28
الرابع الباطنة عمرو أحمد فيمي شنب  29
الرابع طب األطفاؿ + الباطنة فاروؽ ضاحي فاروؽ الشافعي  30
األوؿ كؿ مواد الدور األوؿ والثاني ماىر عمى محمد أبو طبمو  31
الثالث طب األطفاؿ + الباطنة محمد أحمد عبد الحافظ أبو حسف  32
الخامس طب األطفاؿ + الباطنة محمد صالح فتحي عمر زيداف  33
الرابع كؿ مواد الدور األوؿ والثاني محمد عادؿ يوسؼ حسف  34
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الثالث الباطنة محمد عبد العاطي صبري اليييري  35
الثاني الباطنة محمد عبد اهلل خير الديف عمى خير الديف  36
الثالث الباطنة محمد محمد أحمد الغرابمي  37
الرابع طب األطفاؿ محمد محمود صديؽ الشافعي  38
الثالث طب األطفاؿ + الباطنة محمود جماؿ عبد المجيد عجالف  39
األوؿ الباطنة محمود رشدي حسانيف السيد حمو  40
األوؿ الباطنة محمود عمى أحمد ىنيدي  41
الثاني الباطنة  محمود مرزوؽ محمود إبراىيـ  42
األوؿ طب األطفاؿ + الباطنة معتصـ محمد عبد الظاىر يوسؼ حجاج  43
الثالث طب األطفاؿ مي أيمف أحمد راضي  44
األوؿ الباطنة  مي عبد الحميد السيد فرج  45
الثاني طب األطفاؿ مي محسف توفيؽ إبراىيـ بركات  46
الخامس الباطنة  مينا صفوت عاطؼ صميب  47
األوؿ الباطنة ندي ثروت موسي أحمد  48
األوؿ الباطنة نيفيف عبد السالـ السيد فرج السيد  49
الخامس طب األطفاؿ ىاجر الشحات محمد القرمة  50
األوؿ الباطنة العامة يارا محمد حسف حسني عبد الحميـ  51
الثالث الباطنة  يارا ممدوح كامؿ شراره  52
الرابع طب األطفاؿ ياسميف أمجد توفيؽ السيد الشاذلى  53
األوؿ طب األطفاؿ أحمد صبحي عبد الحي عمى  54
األوؿ طب األطفاؿ مصطفي بيومي عفيقي محمد  55
الثالث طب األطفاؿ شيماء أحمد فتحي ندا  56
 الرابع الباطنة فيوال عوض اهلل إبراىيـ جرجس  57

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  162/3/11/2021الموضوع رقم 

رئيس أحمد أنور خطاب / د.الموافقة عمى قبول االعتذار المقدم من أػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
لوضع أسئمة االمتحانات الخاصة بيـ نظرا لوجود   2021/2022قسـ طب األطفاؿ عف األشراؼ عمى طالب الفرقة الخامسة 

غادة محمد المشد األستاذ بالقسـ  باإلشراؼ / د.سياـ محمد رجب  ػػػػ أ/ د.ميا فتحي عاطؼ أ/ د.أ... قريب مف الدرجة األولى 
 .ووضع أسئمة االمتحانات الخاصة 

 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  163/3/11/2021الموضوع رقم 

 المتحانات الدور األوؿ و الثاني الموافقة عمى قبول األعذار المرضيةػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
لبعض طالب برنامج الطب والجراحة المتميز لكؿ مف المستوى األوؿ والثاني والرابع والخامس لمفصؿ الدراسي األوؿ والثاني 

:  عمى النحو التالي 2020/2021لمعاـ الجامعي 
عدد األعذار المواد المراد تأجيميا المستوي اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
ػػػػػػػػػ انسحاب مف الفصؿ الدراسي الصيفي األوؿ أحمد مرسي حافظ عبد الحميد عوض  1
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األوؿ  Foundation 4األوؿ أحمد عزت عبد المنعـ عبد الغفار  2
الثالث  Nutrition+CVS1+CVS2+GITالثاني محمد أحمد أحمد أبو المعاطي  3
الثاني  البحث العممي CVS1+CVS2+Reproductive +الثاني أحمد محمد أحمد إسماعيؿ  4
األوؿ  RespiratoryRenal+Reproductiveالثاني أمامة راضي عبد الرحمف  5
األوؿ  Reproductive+GITالثاني محمد إبراىيـ عمى محمد عمى  6
األوؿ  CVS2الثاني أحمد عبد الرضا غدير  7
األوؿ  CVS2الثالث عبد اهلل ليث جواد  8
األوؿ  CVS2الثالث زينب سجاد البوحنة  9
األوؿ  endocrineالثاني أحمد فيصر ياس  10
األوؿ  endocrineالثاني محمود جودة عبد المجيد حماد  11
الثاني جراحة +الباطنة العامةالخامس عمر محمد الصباغ  12
الثاني الباطنة العامة الخامس ريياـ إبراىيـ عبد المعطي  13
الثالث المادة االختيارية الخامس أشرؼ سعيد صالح  14
الثالث الباطنة العامة الخامس بالؿ يوسؼ دبو  15
الثاني الباطنة العامة  الخامس بشر محمد عبد القادر  16
الثاني جراحة الخامس آالء عبد العظيـ السيد المشايخ  17
األوؿ فارماكولوجيا الرابعة بشار عب الرضا  18
ػػػػػػػػػػ انسحاب مف الفصؿ الدراسي الصيفي األوؿ أحمد مرسي حافظ عبد الحميد عوض  19
األوؿ  Foundation 4األوؿ أحمد عزت عبد المنعـ عبد الغفار  20
انسحاب  Foundation 2+ Foundation 3األوؿ محمد فيصؿ حسف  21
انسحاب  Foundation 2+ Foundation 3األوؿ إبراىيـ خميؿ محيي  22
الثالث  Nutrition+CVS1+CVS2+GITالثاني محمد أحمد أحمد أبو المعاطي  23
 CVS1+CVS2+Reproductive+الثاني  أحمد محمد أحمد إسماعيؿ 24

البحث العممي 
الثاني 

األوؿ  Respiratory Renal+Reproductiveالثاني أمامة راضي عبد الرحمف  25
األوؿ  Reproductive+GITالثاني محمد إبراىيـ عمى محمد عمى  26
األوؿ  CVS2الثاني أحمد عبد الرضا غدير  27
األوؿ  CVS2الثالث عبد اهلل ليث جواد  28
األوؿ  CVS2الثالث  زينب سجاد البوحنة  29
األوؿ  Endocrineالثاني أحمد قيصر ياس  30
األوؿ  Endocrineالثاني محمود جودة عبد المجيد حماد  31

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  164/3/11/2021الموضوع رقم 

الموافقة عمى تصويب نتيجة بعض طالب الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2020/2021لمعام الجامعي

: ـــ الفرقة الثالثة 1
الدرجة بعد الدرجة قبل المادة اســـــــــــــــــــم م 
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 Child Health 54.5 57فاطمة عمى السيد إبراىيـ  1
 Child Health 56.5 59إبراىيـ حسف إبراىيـ غنيـ  2
 Child Health 48 51إسراء مرسي محمد أبو شامو  3
 Child Health 47 49.5إسالـ ياسر بدر عزب  4
 Child Health 49.5 53أمؿ حمدي أبو العنيف االصفر  5
 Child Health 51.5 54أنس مختار محمد الحفني  6
 Child Health 55.5 58إيماف عبد العزيز عبده  7
 Child Health 52 53.5بسممو أشرؼ محمد فوزي  8
 Investigations 51.5 57حنيف شوقي حسف الحمو  9
 Child Health 51 52حياه محمد حامد فرحات  10
 Onchology 17.5 18.5دنيا وليد حمدي عبد الخالؽ  11
 Child Health 46.5 49رنا أحمد مطاوع النجار  12
 Child Health 53 55.5رواف أحمد ناصر  13
 Child Health 47 51روضو عبد الجواد بيومي  14
 Child Health 51 53.5سمية أحمد محمد الخفيؼ  15
 Investigations 46 48شاىيناز محمد عاطؼ  16
 Investigations 48.5 53.5عبد الرحمف حموده محمد عبد العزيز  17
 Child Health 54 56.5عبد الرحمف عبد اهلل قطب رجب  18
 Child Health 53 59عبد الرحمف عمى رشاد  19
 Child Health 50 54.5عبد الرحمف مجدي سعد  20
 Investigations 50 54.5عبد اهلل نادي حسف   21
 Investigations 46.5 50.5عصماء خالد محمد  22
 Child Health 58 59عالء محمد رضا  23
 Child Health 56 58.5كريـ رضا عبد المولي  24
 Child Health 55 57.5محمد بدوي أميف بدوي  25
 Child Health 47 49.5محمد عادؿ محمود عبد العزيز  26
 Investigations 52 58محمد وحيد فؤاد  27
 Child Health 57 58.5محمود أسامة فوزي عجالف  28
 Clinical Psychology 20 22محمود حاتـ عباس  29
 Child Health 51.5 56.5محمود محمد ىالؿ عثماف  30
 Child Health 48.5 49.5مروة محمد شاكر  31
 Investigations 45 49.5مروة مدحت معوض  32
 Community Medicine 74.5 75منة اهلل ناصر حفني  33
 Child Health 53 55.5ندا عبد الرحمف بكري  34
 Child Health 52 57ندي إبراىيـ العزب  35
 Child Health 59.5 60ىاجر جماؿ محمد عيد  36
 Child Health 54.5 57.5ىبو اهلل صابر عبد المعطي  37
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 Onchology 18.5 21ىبو اهلل عبد الغفار صابر  38
 Child Health 48.5 51عبد الرحمف طارؽ فييـ  39
 Investigations 50 54وجداف بعشر خضر  40
 Child Health 41.5 44أحمد رضا السيد محمود  41
 Community Medicineمحمد عادؿ عبد الوارث  42

Child Health 
112.5 
52 

114.5 
57 

: ـــ الفرقة الرابعة 1
 الزيادة بعد التعديل قبل التعديل المادة اســـــــــــــــــــمم 

درجة 
 المادة

 مجموع الفرقة درجة المادة مجموع الفرقة

                                                                                                                4 634 143 630 139 األنؼ واألذف أحمد خالد محمد محمد صبري 1
 4 614 116 610 112 األنؼ واألذفأحمد عبد الكريـ محمود عبد الكريـ  2
 4 705 136 701 132 األنؼ واألذفمحمد خالد يوسؼ البيسي  3
 4 941 192 937 188 األنؼ واألذفعبد اهلل منصور مختار منصور  4
 4 813 157 809 153 األنؼ واألذفإبراىيـ عبدالعاؿ عبدالصادؽ متولي  5
 4 660 144 656 140 األنؼ واألذفأحمد محمد عبد الحميد الشرع  6
 0.5 908 174 907 173 األنؼ واألذفإبتساـ ربيع عطية ربيع  7
 2.5 881 220 878 217 الرمدأحمد أسامة محمد سالماف  8
 3 847 164 844 161 األنؼ واألذفأحمد حافظ سيؼ إبراىيـ عالـ  9
 4 677 100 دور ثاف 96 األنؼ واألذفأحمد حمدي إبراىيـ السبكي  10
 2 787 199 785 197 الرمدأحمد رسمي محمد البيومي  11
 1 471 225 470 224 الرمدأحمد رضا الصاوي البابمي  12
 1 936 235 935 234 الرمدأحمد عمى أحمد عامر  13
 7 970 195 963 188 األنؼ واألذفأحمد محمد عبد الستار عبد ربو  14
 1.5 814 236 812 234 طب المجتمعأحمد مصطفي وىبو عبد الرحمف  15
 0.75 890 170 889 169 طب شرعيأحمد ندا فرج عبد الحميد النيداني  16
 7 883 177 876 170 األنؼ واألذفإسراء رشدي إسماعيؿ أبو العطا  17
 0.5 855 167 854 166 األنؼ واألذفإسراء محمود محمود أحمد أبو ساري  18
 1 830 210 829 209 الرمدأمؿ أحمد محمد مصيمحي عمر  19
 1 840 237 839 236 طب المجتمعإيماف السيد عبد الفتاح الشاذلي  20
 8.5 926 181 918 173 األنؼ واألذفإيماف عبد السالـ عبد السالـ حسف  21
 6 739 155 733 149 األنؼ واألذفأية سامي محمد رمضاف  22
 6.5 869 173 862 166 األنؼ واألذفأية مصطفي أحمد سالمو  23
 11 930 187 919 176 األنؼ واألذفبسنت سعيد عبد الباسط حسيف  24
 5.5 722 140 717 135 األنؼ واألذفبيشوي عبد المالؾ فرج سميماف  25
 4 814 153 810 149 األنؼ واألذفحسني أحمد حسني عبد العاؿ  26
 7 779 178 772 171 األنؼ واألذفدعاء فارس محمد فرحات  27
 0.5 755 158 754 157 األنؼ واألذفدعاء ياسر عبد الفتاح خطاب  28
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 6 805 152 799 146 األنؼ واألذفدينا عبد اهلل عيد صابر العربي  29
 1 842 252 841 251 طب المجتمعريياـ خالد عبد السالـ منصور  30
 1 820 208 819 207 الرمدزينب السيد عبد الستار محمد بدر  31
 243 طب المجتمع الرمدسارة عبد الشافي محمد البرعي محمد  32

206 
842 244 

206 
826 1 

1 
 1 722 184 721 183 الرمدسالـ محمد سالـ الشيخ  33
 7 900 173 893 166 األنؼ واألذفسماء صبرى محمود عبد الرحمف  34
 5 دور ثاف 121 دور ثاف 116 األنؼ واألذفسندس ربيع عبد المعطي مجاىد  35
 100 806 237 دور ثاف رؿ طب المجتمعشروؽ عاطؼ محمد شكري محمود   36
 5 634 101 دور ثاف  96 األنؼ واألذفشيماء بشير فاروؽ عمر مصطفى  37
 1.5 802 160 801 159 األنؼ واألذفصابريف سعيد محمد أبوزىرة  38
طارؽ محمد غريب الشعار  39

 
األنؼ واألذف 

 الرمد
171 
222 

891 174 
231 

903 3 
9 

ضحى ماىر عبد اهلل محمد   40
الصواؼ 

األنؼ واألذف 
طب الشرعي 

149 
157 

836 151 
159 

840 2 
2.5 

 6 847 158 841 152 األنؼ واألذفضياء رمضاف عبد المنطمب  41
 1 680 134 779 133 األنؼ واألذفعامر أحمد عامر عبد الوىاب   42
 4 847 165 843 161 األنؼ واألذفعبد الرحمف حافظ حسف عمى  43
 7 932 188 925 181 األنؼ واألذفعبد الرحمف جماؿ عبد الحميد  44
 3 822 201 819 207 الرمدعبد الرحمف صبري مصطفى   45
 1 839 213 838 212 الرمدعبد الرحمف رمضاف فيمى   46
 11 869 171 858 160 األنؼ واألذفعبد الرحمف محمد محمد محمود  47
 2 813 208 811 206 الرمدعبد اهلل فيمى عبد النبي عزب  48
 5 دور ثاف 153 دور ثاف 148 األنؼ واألذفعمر خالد عبد المطمب عمر  49
 7 854 182 847 175 األنؼ واألذففاطمة أحمد متولى العميمي  50
فاطمة عمى أحمد عبد الستار  51

 
طب الشرعي 

الرمد 
117 
187 

699 119 
189 

703 2 
2 

 6.5 823 166 816 159 األنؼ واألذففاطمة ىشاـ محفوظ عبد البر  52
كرستيف أنس حميـ جرجس  53

 
الرمد 

 األنؼ واألذف
185 
138 

691 187 
143 

698 2 
5 

 4 925 185 921 181 األنؼ واألذفكـر عمواني عبد النبي العربي  54
 4.5 دور ثاف 109 دور ثاف 104 األنؼ واألذفليمى محمد سرور  55
 4 668 137 664 133 األنؼ واألذفمحمد إبراىيـ محمد حسف فتح  56
 4 783 153 779 149 األنؼ واألذفمحمد أحمد محمد ىزو  57
 4 885 172 881 168 األنؼ واألذفمحمد احمد مصطفى موسى   58
 3 دور ثاف 176 دور ثاف 173 األنؼ واألذفمحمد خالد سعد العجمى  59
 6.5 946 189 940 182 األنؼ واألذفمحمد خالد عبد الوىاب    60



 14/11/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" الثالثةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

 1 938 192 937 191 األنؼ واألذفمحمد سامح عبد المطمب  61
 4 751 141 747 137 األنؼ واألذفمحمد سعيد عبد الصمد   62
 4 774 160 770 156 األنؼ واألذفمحمد سعيد محمد خميؿ  63
 4 826 156 822 152 األنؼ واألذفمحمد صالح عبد الصادؽ  64
 4 761 185 757 154 األنؼ واألذفمحمد طارؽ عمى زايد  65
 1 875 250 874 249 طب المجتمعمحمد عبد الرحيـ السيد جادو  66
 1.5 916 182 914 180 األنؼ واألذفمحمد عمى السيد طو القمشي  67
محمد مبروؾ محمود غنيـ  68

 
طب المجتمع  
 األنؼ واألذف

276 
170 

918 280 
175 

927 4.5 
4.5 

 2.5 847 245 844 242 طب المجتمعمحمد مختار محمد إسماعيؿ  69
 5.5 932 184 926 178 األنؼ واألذفمحمود توفيؽ محمد زناتى  70
طب الشرعى محمود عبد السالـ عبد الحميد  71

 الرمد
166 
222 

883 167 
226 

888 1 
4 

 5 910 184 905 179 األنؼ واألذفمحمود محمد شعباف غنيمي  72
 9.5 739 152 729 142 األنؼ واألذفمحمود محمد عبد الخالؽ داود  73
 1 892 269 891 268 طب المجتمعمريـ عالء الدمرداش أحمد  74
مصطفى أمجد عبد الواحد شياب  75

الديف 
الرمد 

 األنؼ واألذف
224 
167 

866 226 
174 

875 2 
6.5 

 0.5 738 115 737 114 األنؼ واألذفمينا عماد جرجس غبلاير  76
 7 901 182 894 175 األنؼ واألذفندا خالد إبراىيـ عافية  77
 4 888 177 884 173 األنؼ واألذفندا محمد أبو الفتوح محمد   78
 7 849 171 842 164 األنؼ واألذفنداء فوزي الشافعي المميجي  79
 6.5 826 174 819 167 األنؼ واألذفندى عبد الحكيـ فتحي إسماعيؿ  80
 5.5 701 129 695 123 األنؼ واألذفنورىاف سالـ محمد رشاد  81
 1 834 218 833 217 الرمدندى ياسر السيد محمد  82
 4 832 175 833 171 األنؼ واألذفنياؿ محمد كماؿ أبو سيد   83
 0.5 818 154 817 153 طب شرعينيرة عمى محمد عمى  84
 6.5 868 185 862 179 األنؼ واألذفىاجر إبراىيـ حسنيف السيد  85
 0.75 821 157 820 156 طب شرعيىادى طارؽ محمد صبري  86
 0.5 825 149 824 148 طب شرعيىدى اماف اهلل إبراىيـ شريؼ   87
يارا فوزي محمد العشماوي  88

 
طب الشرعى 
 أنؼ وأذف

172 
176 

903 173 
183 

911 0.25 
7 

 7 897 178 890 171 األنؼ واألذفياسميف أحمد محمد األشموني  89
ياسميف نبيؿ محفوظ محمد صالح  90

 
الرمد 
 أنؼ وأذف

186 
131 

739 188 
136 

746 2 
5.5 

 3 635 173 دور ثاف 170 طب المجتمعيمنى شاكر السيد المراكبي  91
 1 923 272 922 271 طب المجتمعيوسؼ أحمد عبد الصمد العطار  92



 14/11/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" الثالثةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

12 

 
 

 0.5 829 166 828 165أنؼ وأذف يوسؼ طارؽ عادؿ عباس  93
 6 855 173 849 176أنؼ وأذف ندى أحمد السيد طاحوف  94

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  165/3/11/2021الموضوع رقم 

بالمستوى الرابع والسادس ببرنامج  (2)لعددالموافقة عمى تصويب نتيجة ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2020/2021الطب والجراحة التكاممي لمعاـ الجامعي 

الزيادة الدرجة الكمية لممادة المادة المستوي اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ 

 1.5 30.5 29( 2)طب األسرةالرابع محمد أنور محسف العمري  1
 2 324 322طب األطفاؿ السادس عمياء نصر مشعؿ  2

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  166/3/11/2021الموضوع رقم 

بالفرقة السادسة دور أوؿ لمعاـ الجامعي   (6)ػػػ بشأف تصويب نتيجة لعدد وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 وذلؾ بناء عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية 2019/2020مجموع تراكمي لمعاـ الجامعي  (1) وعدد 2018/2019

: عمى النحو التالي 
الزيادة النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ المادة اسـ ـ 

التراكمي المجموع الدرجة التراكمي المجموع الدرجة 
النساء إيماف عموي عبد الفتاح  1

والتوليد 
352 
// جيد

1156 
جيد جدا 

5454 
جيد جدا 

370 
// جيد

1176 
جيد جدا 

5474 
جيد جدا 

18 

الجراحة 
العامة 

757 
جيد جدا 

759 
جيد جدا 

2 

النساء موسي وجيو القمص مرقس ميتياس  2
والتوليد 

392 
جيد جدا 

1204 5616 
ممتاز 

404 
جيد جدا 

1216 
جيد جدا 

5628 
ممتاز 

12 

النساء شادي جماؿ أبو شادي ياسيف  3
والتوليد 

382 
جيد جدا 

1212 
جيد جدا 

5604 
ممتاز 

400 
جيد جدا 

1230 
جيد جدا 

5622 
ممتاز 

8 

النساء يارا حاـز محمد فريد  4
والتوليد 

399 
جيد جدا 

1218 
جيد جدا 

5563 417 
جيد جدا 

1236 
ممتاز 

5581 
ممتاز 

18 

النساء مي محمود عمى سميماف  5
والتوليد 

417 
جيد جدا 

1310 
ممتاز 

5628 
ممتاز 

442 
ممتاز 

1335 
ممتاز 

5653 
ممتاز 

25 

النساء نيي عبد العزيز فتح اهلل يوسؼ  6
والتوليد 

369 
// جيد

1185 
جيد جدا 

5383 
جيد جدا 

389 
// جيد

1205 
جيد جدا 

5376 
جيد جدا 

20 

 821ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ سارة السيد كامؿ ىاللو  7
جيد جدا 

4990 
جيد جدا 

 878ػػػػػػ 
ممتاز 

5047 
جيد جدا 

ػػػػػػػػػػػػ 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  167/3/11/2021الموضوع رقم 
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لى الكمية لمعام الجامعي ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة  الموافقة عمى تحويل بعض الطالب من وا 
: عمى النحو التالي 2021/2022

: ــ من الكمية1
الكمية المحول منيا مواد التحميل الفرقة المرشح ليا الفرقة المحول منيا اسم م 
الفيـو  F3-F4-msk2-bloodالفرقة األولي الثانية روضو محمد محمد سكر  1
حمواف  F3-F4-msk2-bloodالفرقة األولي الثانية أحمد محمد فتحي إبراىيـ  2
: ــ إلى الكمية 2

الكمية المحول إلييا الفرقــــــــــــــة اسم م 
طب بنيا الخامسة زينب أسامة فرحات الجندي  1
طب حمواف الخامسة عمياء محمد حسف حسف السمني  2

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  168/3/11/2021الموضوع رقم 

إلى الكمية (الصيدلة واألسنان)النظر في قبول تحويالت من كمية ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2021/2022بالفرقة األولي لمعام الجامعي 

الكمية المحول منيا الفرقة المحول منيا اسم م 
صيدلة المنوفية   الثانية طو مصطفي وىبو أبو الفتوح  1
صيدلة المنوفية   الثانية محمد إبراىيـ محمد الكعباري  2
صيدلة المنوفية   الثانية آالء خيرت عمى مصطفي  3
صيدلة المنوفية   الثانية رواف جماؿ مميجي أحمد  4
صيدلة المنوفية   الثانية إسراء عادؿ محمد سالمو  5
صيدلة المنوفية   الثانية محمد إيياب محي الديف مندور  6
صيدلة المنوفية   الثانية أحمد ماىر رشاد والي  7
صيدلة المنوفية   الثانية محمود حسني محمد عمر  8
صيدلة المنوفية   الثانية ندي السيد عبد الحميد السيد أحمد  9

صيدلة المنوفية   الثانية ندي عاطؼ عبد الحميد إبراىيـ  10
صيدلة المنوفية   الثانية بسمة عمى عبد اليادي عبد المعطي  11
صيدلة المنوفية   الثانية مؤمف جماؿ الديف أبو عجيف  12
صيدلة المنوفية   الثانية سارة محمود سند بريف  13
صيدلة المنوفية   الثانية عال أحمد محمد جمبط  14
الصيدلة جامعة السادات   الثانية بسمة مصطفي محمد عبد الغني  15
الصيدلة جامعة السادات   الثانية ندي أميف أحمد منصور  16
الصيدلة جامعة السادات   الثانية أمينة عبد العزيز أحمد عبد العزيز  17
صيدلة المنوفية   الثانية مريـ ناصر كماؿ الطيوييي  18
صيدلة المنوفية   الثانية عمرو محمد عبد العزيز  19
صيدلة المنوفية   الثانية أمينة إبراىيـ عبد المنعـ  20
صيدلة المنوفية   الثانية أية صابر عبد الحميد داود  21
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الكمية المنقول قيده منيا اســـــــــــــــــــــــــــــــــم م 
 (طنطا)كمية صيدلة أحمد ربيع صابر عمى عوض  1
 (الزقازيؽ )كمية صيدلة أحمد ناصر خيري محمد بيومي  2
 (عيف شمس)كمية طب الفـ واألسناف أروي عمر محمد إبراىيـ  3
 (المنصورة)كمية طب أسناف أروي محمد عمى عيسي  4
 (القاىرة)كمية صيدلة حاـز خالؼ عبد الغني عمي  5
 (القاىرة)كمية صيدلة حبيبة السيد محمد الدبوسي  6
 (عيف شمس)كمية صيدلة حبيبة متولي أحمد عبد المطيؼ  7
 (عيف شمس)كمية صيدلة سيد طو سيد محمود  8
 (عيف شمس)كمية صيدلة محمد أحمد محمد محمد  9

 (عيف شمس)كمية طب أسناف محمد جماؿ سعد زىراف  10
 (كفر الشيخ)كمية صيدلةمحمد ممدوح زيداف سيد  11
 (طنطا)كمية صيدلة محمد وليد أحمد محمد شرؼ  12
 (أسيوط)كمية أسناف محمود أحمد محمد محمد   13
 (عيف شمس)كمية طب الفـ واألسناف مصطفي محسف محمد حسيف  14
 (القاىرة)كمية صيدلة ميادة معقوؽ محمد معقوؽ  15
 (عيف شمس)كمية طب أسناف عبد الرحمف محمد فوزي حسانيف  16
 (عيف شمس)كمية طب أسناف عرفو عبد اهلل سعيد عبد الجواد  17
 (عيف شمس)كمية طب أسناف نانسي جماؿ عبد الرحمف يوسؼ  18
 (كفر الشيخ)كمية الصيدلة مصطفي فيمي محمد محمود  19
 (المنوفية)كمية أسناف  جابر محمود سمطاف حسيف  20
 (المنصورة)كمية طب الفـ واألسنافإبراىيـ رأفت إبراىيـ  21
 (اسيوط)كمية أسناف أسامة محمد محمد حسيف  22
 (طنطا)كمية الصيدلة شيد محمد عيد ىالؿ  23
 (طنطا)كمية الصيدلة مرياـ مصطفي سالـ أحمد  24
 (طنطا)كمية الصيدلة ياسميف فيصؿ خمؼ كامؿ  25
 (القاىرة)كمية الصيدلة نجالء أيمف نصر عبد المقصود  26
 (كفر الشيخ)كمية صيدلة كنزي أشرؼ عبد اهلل عبد الحميد  27
 (المنصورة)كمية طب الفـ واألسناف ىشاـ عاطؼ إبراىيـ   28
 (الزقازيؽ)كمية أسناف إسراء عيد محمود شحاتو  29
 (عيف شمس)كمية أسناف شمس محمود صالح أحمد  30
 (طنطا)كمية الصيدلة زياد محمد محمد عودة  31
 (طنطا)كمية الصيدلة خالد محمد السيد أحمد  32

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  169/3/11/2021الموضوع رقم 

: الموافقة عمى تحويل بعض الطالب  كل من ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
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 عمى النحو 2021/2022لمعاـ الجامعي  مف المستوى الثاني ببرنامج الطب المتميز إلى المستوى الثاني بالنظاـ العاديـــ 1
: التالي 

ػػ سامح أحمد مصطفي موسي 2ػػػ رحمة الصياد عبد الحميد الصعيدي   1
ػػ محمد عادؿ محمد ناجي 4ػػ فرح محمد عادؿ أحمد عمر    3
ػػ ندي لطفي محمود شحات يعقوب 6ػػ ممؾ خالد السيد مشعؿ    5
ػػػ مريـ سمير فرج جرجس ميخائيؿ 8ػػػ أحمد عزت عبد المنعـ عبد الغفار   7

 عمى 2021/2022ػػ مف المستوى الثاني نظاـ العادي إلى المستوي الثاني ببرنامج الطب والجراحة التكاممي لمعاـ الجامعي 2
أناسيموف عماد أسعد : النحو التالي 

 عمى 2021/2022ػػ مف المستوى الثالث نظاـ العادي إلى المستوي الثالث ببرنامج الطب والجراحة التكاممي لمعاـ الجامعي 3
ػػػ محمد عبد اهلل عبد العزيز لبيب 2ػػػ مي عبد اهلل عبد العزيز لبيب   1: النحو التالي 

 عمى النحو 2021/2022ػػ مف المستوى الثالث ببرنامج الطب المتميز إلى المستوي الثالث بالنظاـ العادي لمعاـ الجامعي 4
ػػ حسيف محمد رضا عبد الواحد CVS 2ػػػ أحمد عبد الرضا غدير مواد التحميؿ 1: التالي 

 . GITػػػ محمد حمدي محمد أحمد المحمح مواد التحميؿ 3 
 عمى 2021/2022ػػػ مف المستوى الرابع نظاـ عادي إلى المستوي الثالث ببرنامج الطب والجراحة التكاممي لمعاـ الجامعي 5

تعميـ مجتمعي  + (2,1)طب مجتمع + 3,2,1مادة اختيارية : أنوار رسوؿ رشيد حرية  مواد التحميؿ : النحو التالي 
6,5,4,3,2,1 . 

القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  170/3/11/2021الموضوع رقم 

لمعاـ  (البرنامج الطب المتميز)ػػػ بشأف تحويؿ بعض الطالب مف كمية الطب وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2021/2022الجامعي 

الكمية المحول إلييا المستوي المقيد بو الطالب اســــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
كمية الذكاء االصطناعي األوؿ محمد يحيي عبد ربو عوف اهلل  1
كمية الطب مصر لمعمـو والتكنولوجيا الثاني عمى بساـ عبد الجواد أبو حمد  2
البرنامج الدولي كمية الطب جامعة طنطا الثاني محمد حاـز عبد الحميد  3

القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  171/3/11/2021الموضوع رقم 

الموافقة عمى قبول التحويالت الورقية لمطالب المستجدين المستوفين ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  عمى النحو التالي 2021/2022لمعام الجامعي  (برنامج الطب والجراحة المتميز)لمحد األدنى بالقطاع كمية الطب 

الكمية المحول منيا اســــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
 لمقبوؿ بالكمية 372الحد األدنى بالقطاع .. طب أسناف المنوفيةأحمد أشرؼ محمد الديب  1
 لمقبوؿ بالكمية 378الحد األدنى بالكمية .. طب أسناف المنوفيةعمرو سعيد عبد العاطي أحمد صالح  2

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  172/3/11/2021الموضوع رقم 

مف محمود سميمان عبد الحميد األسرج / الطالبالنظر في قبول تحويل ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  وسوؼ يتـ تحميمو مادة جودة 2021/2022كمية الطب جامعة بنيا إلى الكمية بالفرقة الرابعة نظاـ قديـ لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
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  173/3/11/2021الموضوع رقم 

مف البرنامج أنوار رسول رشيد حورية / الطالبةالنظر في قبول تحويل ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 وىي محولو 2021/2022بالكمية لمعاـ الجامعي  (المستوي الرابع )العادي الفرقة الرابعة نظاـ قديـ إلى برنامج الطب التكاممي 

ػػػ طب المجتمع 3 6ػػ 5ػػ 4ػػ 3ػػ 2ػػ 1ػػ التعميـ المجتمعي 2 3ػػ 2ػػ 1ػػػ مادة إختيارية 1: وراسب لغة وسوؼ يتـ تحميميا بالمواد
 . 2ػػ 1

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  174/3/11/2021الموضوع رقم 

محمود معوض عبد الجواد زين من كمية طب جامعة / نقل قيد الطالبػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  عمما بعدم مطابقة المحتوي العممي 2021/2022حموان إلى الكمية بالفرقة الرابعة لمعام الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  175/3/11/2021الموضوع رقم 

: الموافقة عمى إيقاف قيد كل من ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
  وذلؾ نظرا لظروؼ مرضيا2020/2021المقيدة بالفرقة األولى لمعاـ الجامعيشاىيناز أشرف حامد عبد العظيم / الطالبةـــ 1
 وذلؾ نظرا لموافقة والدىا بدولة 2021/2022بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي رغد أحمد محمود عبد العال المقيدة / الطالبةـــ 2

 ..اإلمارات 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  176/3/11/2021الموضوع رقم 

 (نظام قديم)النظر في فصل الطالب بالمستوي األول والفرقة الثانية ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
:  وذلك الستنفاذىم عدد مرات الرسوب عمى النحو التالي 2020/2021لمعام الجامعي 

: ـــ المستوي األول 1
ػػ أسامة مصطفي أميف مصطفي  2ػػػ أحمد مجدي عبد الصمد أحمد حسف  1
. ػػ كريـ جماؿ حسف عواد4ػػ فتحي أيمف فتحي الحاجو   3
ػػ ىدير غازي عبد العميـ نعمة اهلل 6ػػ محمد عمرو محمد عبد الحميـ   5
ػػػ زياد يوسؼ يوسؼ محمد خميؿ 8ػػػ فؤاد محمد فؤاد أبو راضي   7
ػػػ أنس أحمد عبد اهلل انعيرات 10ػػػ أحمد ماجد أحمد محمد الخولي  9

ػػ إيياب فوزي متولي حماد 12ػػػ أية أسامة منصور عباس   11
ػػ فاطمة مصطفي زكي أحمد 14ػػػ عبد العزيز محمد أحمد حسيف  13
ػػ مينا عادؿ فرح شكري 16ػػػ أحمد عبد الرزاؽ محمد إبراىيـ حسيف 15
ػػػ عادؿ مجدي حبيب جيد 17
: ــ الفرقة الثانية 2 
ػػ ىالة حامد عرفاف أحمد عمى 2ػػػ عمى عبد الواحد عمى سالـ   1
ػػػ أحمد جالؿ عبد الستار العمري 4ػػػ أحمد محمد عبد المقصود حسف موسي 3
ػػػ مصطفي عبد الحميد صالح 5

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  177/3/11/2021الموضوع رقم 

التحويل المناظر لتقميل االغتراب كحاالت مرضية إلى ػػػ بشأف نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب / د.عرض خطاب أ
:   عمى النحو التالي 2021/2022لمعاـ الجامعي  (مستجد)الكمية بالفرقة األولي 
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الكمية المرشح ليا اســــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
طب السويس محمود عادؿ جبر المخموؼ  1
طب السويس رحاب سالمة عبد المنعـ زلط  2
طب السويس أحمد محمد محمد محمد سيؼ  3
طب حمواف فاطمة عبده رجب حسيني  4
طب الفيـو ىالة محمد خميؿ  5

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  178/3/11/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بالقسـأحمد عامر خميس / د.الموافقة عمى إعفاء أػػػ بشأف رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن / د.عرض خطاب أ
 .من أعمال امتحانات الفرقة الخامسة نظرا لوجود قريب من الدرجة األولي 

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  179/3/11/2021الموضوع رقم 

/ د.الموافقة عمى إنتداب أػػػ بشأف القائم بأعمال عميد كمية الصيدلة ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.عرض خطاب أ
األستاذ بقسـ الفسيولوجيا بالكمية إلى كمية الصيدلة جامعة األىراـ الكندية خالؿ الفصؿ الدراسي  ىشام أحمد ضياء عبد الرازق 

.  لمتدريس بواقع يـو واحد أسبوعيا 2021/2022الخريفي لمعاـ الجامعي 
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 : موضوعات شئون هيئة التدريس:رابعا

  180/3/11/2021الموضوع رقم 

المعيد بقسـ جراحة المسالؾ البولية محمود عبد العزيز عامر / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  181/3/11/2021الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ عالج نيي خالد أبو الفتح محمد محروس / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
األوراـ والطب النووي بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب 

 .المنوفية 
 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  182/3/11/2021الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ طب األطفاؿ بالكمية لشغؿ غادة عصام شاىين / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  183/3/11/2021الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ طب األسرة بالكمية شيماء محمد أحمد عمار / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
يؤجؿ لمزيد مف الدراسة 

  184/3/11/2021الموضوع رقم 
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المعيدة بقسـ الباطنة العامة بالكمية منال جابر أحمد سميمان / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  185/3/11/2021الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية أية جابر إبراىيم كشك / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  186/3/11/2021الموضوع رقم 

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

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  187/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الفسيولوجيا بالكمية الزىراء أحمد محمود / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
 

  188/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ القمب أسماء عبد الكريم قناوي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .واألوعية الدموية بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  189/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الفسيولوجيا بالكمية لشغؿ إيمان إبراىيم جودة الجيزاوي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  190/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الطفيميات بالكمية لشغؿ رىام مصطفي محمد بركات / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  191/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الطب الطبيعي والروماتيـز دينا سالم فتوح سميمان / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 تاريخ مرور خمس 28/11/2021والتأىيؿ بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية عمى أف يؤجؿ تعينيا حتى 

 .سنوات عمى وظيفة مدرس
 القــــرار

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف
  192/3/11/2021الموضوع رقم 
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المدرس بقسـ طب األسرة بالكمية لشغؿ فاطمة أحمد عبد الجواد / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  193/3/11/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ طب األسرة مختار محفوظ مختار شتمو / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  194/3/11/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ القمب واألوعية وليد عبده إبراىيم حامد / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدموية بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

 
 

  195/3/11/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الصحة العامة عزة عمى عبد العظيم طو / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وطب المجتمع بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  196/3/11/2021الموضوع رقم 

/  المقدـ مف دإحاطة المجمس عمما بتقرير المجنة العممية الدائمة يفيد بأن اإلنتاج العممي  ػ بشأفمذكرة شئون ىيئة التدريس
 لمحصوؿ عمى المقب العممي لوظيفة األستاذ المساعد بذات ال ترقي المدرس بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية شرين صبحي السيد

. القسـ والكمية 
القــــرار 

أحيط مجمس عمما 
  197/3/11/2021الموضوع رقم 

/  المقدـ مف دإحاطة المجمس عمما بتقرير المجنة العممية الدائمة يفيد بأن اإلنتاج العممي  ػ بشأفمذكرة شئون ىيئة التدريس
 لمحصوؿ عمى المقب العممي لوظيفة أستاذ بذات ال يرقي األستاذ المساعد بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية إبراىيم شحاتو المدبوح

. القسـ والكمية 
القــــرار 

أحيط مجمس عمما 
  198/3/11/2021الموضوع رقم 

أستاذ بقسـ الباطنة العامة محمد عبد الرؤوف السيد قرني / د.النظر في تجديد انتداب أ ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بالكمية لتدريس مقرر الباطنة العامة لطالب الفرقة الرابعة بكمية طب األسناف جامعة فاروس باإلسكندرية بواقع يـو واحد أسبوعيا  

 . 2020/2021لمعاـ الجامعي  (األربعاء)
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  199/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية محمد جمال الدين اليمباوي / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .2/2/2022لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 
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. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  200/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األنؼ واألذف تامر محمد عبد المجيد عطية / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/7/2021لمدة عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  والحنجرة بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  201/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة مدحت فتحي محمد يوسف / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .20/12/2021لمدة عاـ سابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  202/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ القمب واألوعية الدموية محمد عبد العزيز محرم / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/11/2021لمدة عاـ سابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  203/3/11/2021الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ األنسجة وبيولوجيا الخمية ىالة محمد فؤاد المزار / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 15/1/2022لمدة عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة األردنية الياشمية اعتبارا مف  بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  204/3/11/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكميةنيمة محمد سعيد عبد اليادي / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/12/2021لمدة عاـ ثاني بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  205/3/11/2021الموضوع رقم 

بقسـ األشعة التشخيصية إعارة  األستاذ المساعدإيمان رجب عبده سميمة / النظر في منح د ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لمعاـ األوؿ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  206/3/11/2021الموضوع رقم 

بقسـ عالج  األستاذحسن محمد محمد متولي / د.أ (إعارة داخمية)النظر في مد األجازة  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/12/2021األوراـ والطب النووي لمعاـ سادس بدوف مرتب اعتبارا مف 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  207/3/11/2021الموضوع رقم 

جيالن محمود محمد /  د26/10/2021 حتى 27/9/2021المدة مف النظر في احتساب  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . المدرس بقسـ األمراض العصبية والنفسية بالكمية أجازة خاصة بدوف مرتب وذلؾ لظروؼ عائمية وصعوبة الحجز عمى 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  208/3/11/2021الموضوع رقم 
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مدرس طب طوارئ بالقسـ آثار فكري الشين  /  الموافقة عمى انتداب د ػػػ بشأفرئيس قسم الجراحة العامة/ د.عرض خطاب أ
. لتدريس منيج اإلسعافات األولية بواقع ساعة تدريسية أسبوعيا لمدة خمس أسابيع بكمية الصيدلة جامعة المنوفية 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 
 

  209/3/11/2021الموضوع رقم 

أميرة سامي / الطمب المقدـ مف الطبيبة موافقة مجمس القسم عمى  ػػػ بشأفرئيس قسم الباثولوجيا اإلكمينيكية/ د.عرض خطاب أ
 لمتقدم بالزمالة المصرية لنقل الدم ومشتقاتو في اإلعالن القادم بشيادة الدكتوراه بواقع المدرس المساعد بالقسـمحمد المغربي 

. حضور يومين أسبوعيا في المكان التابع لمزمالة 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  210/3/11/2021الموضوع رقم 

محمد سعيد السنافيري /  الموافقة عمى االستعانة د ػػػ بشأفرئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمرعاية الصحية/ د.عرض خطاب أ
المدرس بقسـ جراحة المخ واألعصاب بالكمية بالمجمس االستشاري الطبي لمييئة العامة لمرعاية الصحية وذلؾ في غير أوقات 

. العمؿ الرسمية ولمدة عاـ مف تاريخ تشكيؿ المجمس مع العمـ أف الدورية العادية النعقاد المجمس مرة واحدة شيريا 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  211/3/11/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى منحيا أجازة بدون المدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة ػػػ بشأفأمل جودة السيد سعفان / عرض الطمب المقدم د
نياء الميمة العممية حيث أنيا خالل العامين الماضيين كانت في ميمة  مرتب لمدة ثالثة أشير إلنياء متعمقاتيا بالخارج وا 

 .عممية بدولة بريطانيا ولم تستكمل لظروف الوباء العالمي كورونا 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  212/3/11/2021الموضوع رقم 

التنبيو عمى إدارة شئوف ىيئة التدريس بالكمية بقرار مجمس الكمية مدير وحدة القياس والتقويم بالكمية ـــ بشأن /د.عرض خطاب أ
 بأف تكوف بعض دورات وحدة القياس والتقويـ شرؾ مف شروط التقدـ لمترقية سواء ألعضاء ىيئة التدريس 11/7/2021بتاريخ 

 .أو الييئة المعاونة وبذلؾ ال يتـ اعتبار ممؼ المتقدـ كامال أال بوجود إفادة رسمية مف وحدة القياس والتقويـ 
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 

: موضوعات العالقات الثقافية : خامسا 
  213/3/11/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ إبراىيم أحمد والش / الموافقة عمى سفر الطبيب ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 17التخدير والعناية المركزة بالكمية إلى ميونخ بألمانيا لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لمتخدير والعناية المركزة في الفترة مف 

.  عمى نفقو الجامعة حيث يوجد لسيادتو بحث مقبوؿ بالمؤتمر 2021 ديسمبر 19حتى 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  214/3/11/2021الموضوع رقم 

عمرو عبد المرضي عمى / إحاطة المجمس عمما بالتقرير المقدم من د ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية وذلؾ عف سفره إلى بوزباف ببولندا لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحة الكتؼ قنديل 

 . 17/10/2021 وقد قاـ بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ 2021 سبتمبر 18 حتى 15والكوع في الفترة مف 
القــــرار 



 14/11/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" الثالثةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

22 

 
 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  215/3/11/2021الموضوع رقم 

أمل جودة السيد سعفان / إحاطة المجمس عمما بالتقرير المقدم من د ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ بالكمية وذلؾ عف سفرىا إلى الميمة العممية الشخصية بويمز بالمممكة المتحدة 

 حتى 30/7/2020إلجراء أبحاث عمى التخدير لعمميات التدخؿ الجراحي لألطفاؿ المبتسريف اعتبارا مف  (سابقا)
 . 29/9/2021عمى نفقتيا الشخصية وقد قامت بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ 1/8/2021

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  216/3/11/2021الموضوع رقم 

 (ميدبوينت)عقد مؤتمر إفتراضي لمجامعات بالتعاون بين مؤسسو  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
أحمد زىران ىي نقطة / د.البحرينية ووزارة التربية والتعميم البحرينية عمى أن تكون وحدة العالقات الخارجية بالكمية برئاسة أ

. اإلتصال مع الجانب البحرين 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  217/3/11/2021الموضوع رقم 

رغبة جامعة كاليفورنيا سان ديجو األمريكية التعاون  إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. مع جامعة المنوفية مع إعتبار جية اإلتصال ىي وحدة العالقات الخارجية بكمية الطب 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  218/3/11/2021الموضوع رقم 

رغبة جامعة سانت توماس األمريكية التعاون مع  إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
. جامعة المنوفية وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالكمية بإنو ال يوجد مجال لمتعاون في التخصصات الطبية مع الجامعة 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  219/3/11/2021الموضوع رقم 

تبميغ قرار المجنة التنفيذية لمبعثات بالموافقة عمى اإلعالن  ػ بشأفرئيس اإلدارة المركزية لمبعثات والتمثيل الثقافي / د.أعرض خطاب 
. عن البرنامج التدريبي لألطباء في مجال زراعة وجراحة الكبد طبقا لالتفاقية الموقعة من إدارة مستشفيات باريس بفرنسا 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  220/3/11/2021الموضوع رقم 

شيرين محمد موسي عفيفي / إنياء خدمة الطبيبة إبداء الرأي في ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية نظرا النقطاعيا عف العمؿ بعد انتياء األجازة الدراسية الخاصة بيا بالخارج 

رساؿ ثالث خطابات 21/1/2021في   . عمى عنوانيا بالداخؿ وعدـ حضورىا الستالـ العمؿ حتى اآلف (إنذارات) وا 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 
 

 :موضوعات البحوث العلمية : سادسا
  221/3/11/2021الموضوع رقم 
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مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
( 7)بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (54)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير ودكتوراه
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  222/3/11/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التاليػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 10 أستاذ مساعد األمراض العصبية والنفسية جيالف محمود محمد عمى/ د 1

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  223/3/11/2021الموضوع رقم 

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 2أستاذ مساعد  عالصحة العامة وطب المجتـرضا عبد المطيؼ إبراىيـ / د 1
 1أستاذ مساعد التشريح وعمـ األجنة رشا ممدوح أحمد مبروؾ سالمة / د 2
 1مدرس الفسيولوجيا ىبة راضي عمى سالـ / د 3
 1مدرس التشريح وعمـ األجنة أسماء سعيد عيسوي /د 4
 1أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة خالد محمد جاب اهلل / د 5

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  224/3/11/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل األبحاث العممية الخاصة بطالب الدراسات العميا ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 :عمى النحو التالي  (الماجستير ـــ الدكتوراه)لدرجتي 
 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 26/9/2021 ماجستير أمراض الباطنة العامة إسماعيؿ عبد المعز إسماعيؿ الشامي/ ط 1
 28/9/2021 ماجستير الجراحة العامةعالء محمد بدوي الحايس / ط 2
 26/9/2021ماجستير طب األسرة إجالؿ السيد محمد عثماف / ط 3
 3/10/2021 حتى 26/9ماجستير األشعة التشخيصية رحاب عبد الناصر محمد سميماف / ط 4

 3/10/2021 حتى 26/9ماجستير األشعة التشخيصية الشيماء عبد القادر عبد الحميد تركي / ط 5

 29/8/2021ماجستير طب وجراحة العيف  يسرا ىشاـ محمد الرفاعي / ط 6
 26/9/2021 ماجستيرالتخدير والعناية المركزة الشفاء عمى زىرة / ط 7
 26/9/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف سارة فتح اهلل محمد الشافعي / ط 8
 6/10/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمد ممدوح الشافعي / ط 9
 28/9/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء محمود عمى الخولي /ط 10
 28/9/2021دكتوراه الجراحة العامة أحمد السيد حسف أبو الحسف / ط 11
 26/9/2021ماجستير جراحة العظاـ عبد الستار عبد الحي الجندي / ط 12
 26/9/2021 ماجستيرجراحة العظاـ بوال عادؿ ألفي حكيـ /ط 13
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 28/9/2021 ماجستيرالجراحة العامة الزىراء يحي عاطؼ بالؿ /ط 14
 28/9/2021ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية أماني إبراىيـ أفندي / ط 15
 26/9/2021ماجستير األشعة التشخيصية رضوي حامد وىداف /ط 16
 24/8/2021دكتوراه الطفيميات أحمد سعيد توفيؽ ميدي / ط 17
 25/8/2021دكتوراه الطفيميات دعاء إبراىيـ مصطفي أبو جاللة /ط 18
 26/9/2021 ماجستيراألمراض الجمدية والتناسمية أماني ناجي عبد اهلل جرجس / ط 19
 27/6/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف جياد رشدي عبد المقصود عمار /ط 20
 26/10/2021دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية أسماء محمد إبراىيـ الشيمي / ط 21
 26/10/2021ماجستير  الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿليمي محمد محمود زيداف / ط 22
 24/10/2021ماجستير األشعة التشخيصية نشوي رجب أحمد الوحش / ط 23
 26/9/2021دكتوراه طب وجراحة العيف أسماء أحمد عبد الحميـ عسكرية / ط 24
 26/10/2021 ماجستيرالباثولوجيا اإلكمينيكية نورىاف حساـ الديف محمد / ط 25
 26/8/2021 ماجستيرالتوليد وأمراض النساء سارة يسري التيامي محمود / ط 26
 31/10/2021دكتوراه أمراض الباطنة العامة عماد صبحي حممي الحريري / ط 27
 31/10/2021ماجستير طب األطفاؿ عبير يحيي محمد الشممي  /ط 28
 26/10/2021ماجستير الجراحة العامة أحمد محمد حجازي /ط 29
 31/10/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة رحاب كماؿ عالـ /ط 30
 13/10/2021 دكتوراهطب المناطؽ الحارة راندا محمد صديؽ /ط 31
 31/10/2021 دكتوراهأمراض الباطنة العامة سيا أحمد محمد فواز / ط 32
 31/10/2021ماجستير طب األطفاؿ محمد أحمد مجدي عبد اليادي / ط 33
 31/10/2021دكتوراه طب المناطؽ الحارة والء عبد العاطي مصيمحي شاىيف /ط 34
 27/10/2021دكتوراه التخدير والعناية المركزة محمد السباعي قطب الغريب / ط 35
 10/6/2021ماجستير األمراض الصدرية ىدي فؤاد عبد الفتاح / ط 36
 31/10/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف ىبو حممي أحمد أحمد صالح /ط 37
 31/10/2021 ماجستير األمراض العصبية وطب النفسيعمرو عبد السالـ زكي منصور / ط 38
 31/10/2021ماجستير طب وجراحة العيف شذى سالـ عبد النبي الجمؿ /ط 39
 31/10/2021ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سارة السيد محمد الغزولي / ط 40
 31/10/2021ماجستير طب األطفاؿ إيماف رزؽ محمد يونس / ط 41
 31/10/2021دكتوراه جراحة العظاـ ناصر ممدوح عبد الواحد / ط 42
 27/10/2021 ماجستيرالتخدير والعناية المركزة محمود طاىر عبد القوي / ط 43
 29/10/2021 ماجستيرطب وجراحة العيف محمد فتحي حماد إبراىيـ / ط 44
 26/10/2021ماجستير الجراحة العامة أحمد عبد البديع عبد الرحمف / ط 45
 7/11/2021ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية عمر عمى عمى أبو شادي / ط 46

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  225/3/11/2021الموضوع رقم 

ػ بشأف الموافقة عمي أعطاء فرصة استثنائية  لتسجيؿ األبحاث العممية المنتيية وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 . 31/12/2021المنشورة ليـ وذلؾ حتى 
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القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  226/3/11/2021الموضوع رقم 

تعديل بعض عنوانين األفكار البحثية العممية المقدمة من ػ بشأف الموافقة عمي وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 .أفكار بحثية  (3)األستاذ المساعد بقسـ جراحة العظاـ وعددىـ عمرو عبد المرضي عمى قنديل / د.أ

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  227/3/11/2021الموضوع رقم 

ػ بشأف الموافقة عمي المشروع البحثي الطالبي تحت رعاية قسـ جراحة المخ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 .واألعصاب 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
: موضوعات الدراسات العليا : سابعا 

  228/3/11/2021الموضوع رقم 

: الموافقة عمى انتداب كل من  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ طب األسرة محسب /   ـــ د2األستاذ المساعد بقسـ طب األسرة  أمل أحمد سالمة / ـــ د1 

ساعة عممي يـو  (2)عدد + ساعة نظري  (2)بالكمية لمتدريس بكمية طب بنيا ضمف برنامج دبمـو وماجستير طب األسرة بواقع 
 . 2021/2022واحد أسبوعيا لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  229/3/11/2021الموضوع رقم 

 كتاب اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية بالجامعة عمى مناقشة رسالة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 ... بالخارج من عدمو المدرس المساعد طب الطوارئ بقسـ الجراحة العامة نيي أحمد عبد الحميد/ الدكتورة الخاصة بالطبيبة

.   عدـ الموافقة عمى مناقشة رسالة الدكتوراه 26/10/2021وقرار مجمس قسـ الجراحة العامة بتاريخ 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  230/3/11/2021الموضوع رقم 

 (دبموم وماجستير)الموافقة عمى التأكيد عمى فتح باب التسجيل  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 لمقيد بدرجة الماجستير تتخصص التخاطب بدورة القيد ىاجر محمد السيد البرغوث/  الطبيبةتخصص أمراض التخاطب وقبول

. 2021أكتوبر 
القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرة / د.موافقة أعضاء مجمس الكمية باإلجماع مع اعتراض أ
 

  231/3/11/2021الموضوع رقم 

 اعتماد نتيجة المجموعة السادسة الدبمـو الميني تخصص جودة الرعاية ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
:  عمى النحو التالي 2020الصحية وسالمة وأماف المريض دور أكتوبر 

منجدة مصطفي إبراىيـ متولي  ممتاز / حناف مسعد إسماعيؿ بدير   ممتاز ػ ط/ ػ ط
لمياء حسف أحمد حسف   ممتاز / سمر السيد مصطفي مطاوع   ممتاز ػ ط/ ػ ط
أسماء حساف حسف محمد   ممتاز / ىنادي فتحي أحمد عبد المقصود  ممتاز ػ ط/ ػ ط
ىالة حامد محمد عزب   ممتاز / إيماف فتحي إبراىيـ عثماف   ممتاز ػ ط/ ػ ط
ىند عبد المنعـ محمد سالمة  ممتاز / سارة سعيد شبؿ الدىشاف   ممتاز ػ ط/ ػ ط
سماح شعباف محمد سميـ   ممتاز / شيماء حسيف محمد سراج   ممتاز ػ ط/ ػ ط
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بسمة فوزي عبد الستار زناتي  ممتاز / فاطمة حسنيف حسب نصار   ممتاز ػ ط/ ػ ط
سارة أحمد محمود الجوىري   ممتاز / ماجدة محمد رشاد حسف بركو  ممتاز ػ ط/ ػ ط
سالي سعد مندور عيسوي   جيد جدا / منار أيمف عبد الحميد يوسؼ  ممتاز ػ ط/ ػ ط
شيماء أنس أحمد جميؿ   جيد جدا / غادة نبيؿ محمد خضير   جيد جدا ػ ط/ ػ ط
صابر عبد الصمد إبراىيـ سيد أحمد  جيد جدا / ناصره إبراىيـ قاسـ العربي   جيد جدا ػ ط/ ػ ط
شيماء عصاـ عفيفي حميد   جيد جدا / سامية سعيد جودة السرسي   جيد جدا ػ ط/ ػ ط
أميرة أشرؼ لطفي محمد   جيد جدا / ىند صالح عبد ربو الدالي   جيد جدا ػ ط/ ػ ط
الياـ سعد سميماف حسف   جيد جدا / أسماء مصطفي محمد سميماف يوسؼ جيد جدا ػ ط/ ػ ط
// أسماء عبد المنعـ عبد اليادي قنديؿ  جيد/ رانيا شعباف حافظ مبروؾ   جيد جدا ػ ط/ ػ ط
// ضحي عبد الرحمف محمد حسيف عمى جيد/ ػ ط// إيناس محمود عبد الوىاب السيد  جيد/ ػ ط

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  232/3/11/2021الموضوع رقم 

عف محمود أحمد صالح محمد / الطبيبقبول االعتذار  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . لعدـ حصولو عمي الجزء األوؿ 2021دخوؿ امتحاف دكتوراه الجراحة العامة الجزء الثاني دور أكتوبر 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  233/3/11/2021الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (76) لعدد مد فترة الدراسة الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
 تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

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

سارة عبد المعطي عمي فراج  ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ  /ػ ط1
إسالـ محسف توفيؽ البيومي  ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ  /ػ ط2
ريـ جابر عبد المجيد المحروؽ  ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ  /ػ ط3
مصطفي محمد عبد الغفار الحسنيف  ماجستير طب الحاالت الحرجة  /ػ ط4
أحمد فتحي محمد رضواف   ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط5
محمد سامي عامر سعيد   ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط6
راندا محمد عبد الحميـ عمارة  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط7
ىدير محمد السيد الجماؿ   ماجستير السمعيات  /ػ ط8
أحمد السيد السيد العيسوي   ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط9

محمد الشحات عبده الغزالي   ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط10
ميا أبو اليزيد الكمشيشي   ماجستير التخاطب  /ػ ط11
أمؿ السيد عمي والي    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط12
ىند نجاح عمي عبد العاؿ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط13
رنده رجب شرشر   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط14
حسنة السيد عمي النجار   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط15
أسماء سعيد عبد الجميؿ الشرقاوي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط16
وساـ جميؿ عبد الحميد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط17
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صفاء محمد عوضيف المتولي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط18
شيماء حمدي عبد الرؤؼ   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط19
شيماء بسيوني ذكي إبراىيـ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط20
ميادة شوقي عبد الواحد نور  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط21
سارة السيد محمد الغزولي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط22
ياره الشحات عبد الحميد زيف الديف ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  /ػ ط23
أنس عاطؼ أبو عمر   ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا  /ػ ط24
آالء يسري حسيني عبد المطمب  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط25
مي سعيد منير المعداوي   ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط26
ىند جماؿ عبد اهلل غنيمي  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط27
مريـ أحمد محمد خيرت صقر  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط28
فاطمة عادؿ عمي رضواف  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط29
آالء يسري حسيني عبد المطمب  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط30
مروة شوقي سيد أحمد أبو ىولة  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط31
إيماف طمعت نبيو قمح   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط32
أحمد عبد البديع عبد الرحمف  ماجستير الجراحة العامة  /ػ ط33
محمد يوسؼ عمي عجاج   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط34
محمد عبد المؤمف فتح اهلل الشرقاوي ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط35
أماني محمد سامي أحمد   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  /ػ ط36
شعباف السيد السيد محمد   ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط37
محمد فوزي السيد عوبود   ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط38
دينا أحمد عبد العزيز عطية  ماجستير الباطنة العامة  /ػ ط39
إسالـ ماىر صالح غنيـ   ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  عاميف  /ػ ط40
سمر رزؽ مغاوري الحصري  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط41
مصطفي محمد عبد الرازؽ يونس  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط42
إيماف عبد السالـ سيد أحمد  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط43
تريزة فايز صبحي   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط44
سارة يسري التيامي محمود  ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط45
أحمد مجدي اسماعيؿ عبر  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط46
ىاجر خالد عبد المنعـ محمود  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط47
مروة رجب محمد المطؼ   ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط48
دينا يسري عبد المعبود شريؼ  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط49
مني محمد عثماف شرؼ الديف  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط50
أميرة محمود حمدي عبد اليادي  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط51
الزىراء عبد اهلل خميؿ   ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط52
ليمي محمد محمود زيداف   ماجستير الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط53
أميرة عادؿ أحمد مبارؾ    ماجستير الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط54
محمد عادؿ السيد مبارؾ   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط55



 14/11/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" الثالثةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

28 

 
 

رشاد جمعة رشاد البسيوني  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط56
سمر سميـ سميماف جنيدي  دبمـو التوليد وأمراض النساء  /ػ ط57
محمد عبد الرحمف السيد عبد النعيـ دبمـو األمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط58
ندي نبيؿ عبد الحميد القطاف  دبمـو األمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط59
دينا جماؿ السيد مرسي   دبمـو األمراض الصدرية والتدرف  /ػ ط60
ىيثـ أحمد محمود حجازي  دبموـ التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ  /ػ ط61
محمد محمود السيد الشورة  دبمـو الباطنة العامة  /ػ ط62
أحمد الشحات محمد السيد  دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط63
فاطمة محمد صالح أسعد  دبمـو الصحة العامة وطب المجتمع  /ػ ط64
والء إيماف محمد دراز   دبمـو طب وجراحة العيف  /ػ ط65
عمرو أنور محمد غالب   دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط66
مصطفي محمود مصطفي خميؿ  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط67
دينا سامي فارس الدجوي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط68
ريـ عبد اهلل محمود البربري  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط69
الشيماء محمد بياء الديف حسانيف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط70
محمد صبحي المؤذف   ماجستير طب الحاالت الحرجة  /ػ ط71
إيناس حامد جودة   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط72
جوف نشأت شفيؽ فيمي   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط73
وفاء عمى صالح حجازي   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط74
ىند جماؿ عبد اهلل غنيمي  ماجستير طب وجراحة العيف  /ػ ط75
عبير نجاح محمد عبد الرازؽ  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط76

  234/3/11/2021الموضوع رقم 

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

: القــــرار 

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

  لرعاية الطفؿ1/4/2021لمدة عاـ مف      دكتوراه التخدير والعناية المركزة رحاب نبيؿ عبد الصمد عبد الصمد/ ػػ ط1
  لرعاية الطفؿ1/10/2021لمدة عاـ مف    دكتوراه التخدير والعناية المركزة محمد يوسؼ السيد محمد الحكيـ   / ػػ ط1
 لظروؼ خاصة 1/4/2021لمدة عاـ مف      دكتوراه أمراض الباطنة العامة أحمد عبد الحكـ أحمد العسكري / ػػ ط3
  بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاميف مف   ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة مريـ جمعة محمد محرز  / ػػ ط4
    بأثر رجعي1/10/2018أعواـ مف3لمدة      ماجستير طب وجراحة العيف شذي سالـ عبد النبي الجمؿ / ػػ ط5
  بأثر رجعي1/10/2015 مفماجستير الطب الطبيعي والروماتيـز لمدة عاميفليمي محمد محمود زيداف  / ػػ ط6
        بأثر رجعي1/10/2020لمدة عاـ مف     ماجستير الجراحة العامة  أحمد محمد حجازي  / ػػ ط7
        بأثر رجعي1/10/2020لمدة عاـ مف     ماجستير طب األطفاؿ  أحمد حسني حسنيف سعد  / ػػ ط8
        بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مف      ماجستير طب األطفاؿ   آيو عادؿ عبد العاؿ عوؼ / ػػ ط9

 لظروؼ خاصة 1/10/2020لمدة عاـ مف  ماجستير أمراض الباطنة العامة رحاب كماؿ عالـ  / ػػ ط10
 بأثر رجعي 1/10/2019لمدة عاـ مف دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية نجوي أبو اليزيد عبد الحميد الجزار/ ػػ ط11
   بأثر رجعي 1/10/2018أعواـ مف3لمدة        دبمـو طب األطفاؿ   كماؿ جاد براىيـ / ػػ ط12
  لظروؼ خاصة 1/10/2021لمدة عاـ مف    دبمـو طب األطفاؿ   إسراء صالح سيد أحمد شرشر/ ػػ ط13
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  لظروؼ خاصة 1/10/2021لمدة عاـ مف       دبمـو التوليد وأمراض النساء  كريمة كـر لبيب  / ػػ ط14
 لظروؼ خاصة 1/10/2021مف دبمـو التوليد وأمراض النساء لمدة عاـ ىاجر مصطفي عبد الغفار العشماوى/ ػػ ط15
    بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عاميف مف       دبمـو أمراض الباطنة العامة  ىبو اهلل عزت السيد محمد/ ػػ ط16
       بأثر رجعي 1/10/2019لمدة عاـ مف    ماجستير طب األطفاؿ   محمد أحمد مجدي عبد اليادي/ ػػ ط17
  لظروؼ خاصة 1/10/2021لمدة عاـ مف       دكتوراه التشريح وعمـ األجنة  بسمة سعيد عبد المطيؼ/ ػػ ط18
   بأثر رجعي 1/10/2018أعواـ مف3لمدة       ماجستير الجراحة العامة  أحمد عمي كامؿ عيف شوكة/ ػػ ط19
 بأثر رجعي 15/4/2016لمدة عاميف مف   دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية أماني محمد عبد الغني دياب/ ػػ ط20
  بأثر رجعي 1/4/2016لمدة عاميف مف    ماجستير طب األطفاؿ   شريؼ سعيد السيد / ػػ ط21
    بأثر رجعي1/10/2018أعواـ مف3لمدة      ماجستير الجراحة العامة   أحمد عمى شوكة / ػػ ط22

  235/11/2021الموضوع رقم 

تخصصات ودكتوراه ماجستير ( 5)لعدد  نقل القيد الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  عمى النحو التالي نقل القيدعمى الموافقة 
.  ماجستير طب الحاالت الحرجة  مف طب المنوفية إلي طب بنيا محمد أحمد محمد إبراىيم  / ػػػ ط1
.  ماجستير طب األسرة   مف طب المنوفية إلي طب بنيا الرغداء محمود سعد  / ػػػ ط2
.  دكتوراه أمراض الباطنة العامة  مف طب بنيا إلي طب المنوفية عبد الكريم صالح عبد الكريم / ػػػ ط3
.  دكتوراه أمراض الباطنة العامة  مف طب بنيا إلي طب المنوفية محمود أحمد عزت شحاتو / ػػػ ط4
.  دكتوراه أمراض الباطنة العامة  مف طب بنيا إلي طب المنوفية أحمد رجب يوسف اسماعيل / ػػػ ط5

  236/3/11/2021الموضوع رقم 

:  الماجستير لكل من عمي النحو التاليقيدالإلغاء  ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 . طب األسرة    بناء عمي طمبوإبراىيم عبد الباسط الصاوي  / ػػػ ط1
 . طب األسرة    بناء عمي طمبوإبراىيم عبد الباسط الصاوي  / ػػػ ط2
 . األمراض العصبية والنفسية  لتغيير التخصصأسماء أشرف بدر   / ػػػ ط3

: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

 
  237/3/11/2021الموضوع رقم 

درجة ماجستير ودكتوراه  (8)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ...  ليـ عمى النحو التالي تعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 مصطفي مكرم عرفو   دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط1
.   أستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيا بالكمية  لوفاتو عبد النبي سعيد عبد النبي/ د.برفع اسم أ
ضافة أ .  أستاذ بقسـ الباثولوجيا بالكمية محمد إبراىيم شعبان  / د.وا 
 محمد كمال مصطفي مسرجة  دكتوراه جراحة العظام/ ـ ط2

 .أستاذ بقسـ جراحة العظاـ بالكمية محمود محمد ىدىود  / د.أ:بإضافة كل من 
.  مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية أسامو عبد المحسن شريف /     د

 ىدير محمد درويش سميم   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط3
.   مدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية  لتنازلياعف اإلشراؼىبو اهلل سعد الدين خميل بازيد/ برفع اسم د



 14/11/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2021/2022 لمعام الجامعي" الثالثةالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

30 

 
 

 محمود عبد الرحمن مزروع  ماجستير طب األطفال/ ـ ط4
.   مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  لمسفر لمخارج حسام حمدان حجران / برفع اسم د
ضافة   د .  مدرس مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية مي الصياد عبد الحميد  / وا 
 بسمة محمد المصيمحي أحمد  ماجستير طب األطفال/ ـ ط5
.   مدرس بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  لمسفر لمخارج حسام حمدان حجران / برفع اسم د
 محمد محرم محمود جودة   دكتوراه جراحة العظام/ ـ ط6

 . أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية لسفره ياسر سعد الدين حنوت / د:برفع اسم كل من 
.  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية اعتذاره عمرو عبد المرضي قنديل /   د

ضافة كل من   . أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عمرو صابر السيد  / د: وا 
.  أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية بياء زكريا محمد  /   د

 نورا طو محمود البسطويسي  ماجستير طب األطفال/ ـ ط7
.   أستاذ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  لمسفر لمخارج سالم دراز   / د.برفع اسم أ
ضافة   أ .  أستاذ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية غادة محمد المشد  / د.وا 
 ابتسام مسعود عماد محمد  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط8
.   أستاذ مساعد بقسـ التوليد وأمراض النساء بالكمية اعتذاره عف اإلشراؼ محمد عبد الغني عمارة / برفع اسم د
ضافة   د .  مدرس بقسـ التوليد وأمراض النساء بالكمية ماىي نبيل عجيز   / وا 

  238/3/11/2021الموضوع رقم 

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

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة: ... عمى النحو التالي لجنة الفحص والمناقشةتشكيل الموافقة عمى إعادة 
 طب األطفال ماجستير آية عادل عبد العال عوف  / ػػ ط1

:  المجنة
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستأحمد ثابت محمود    / د.ػػػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستعزة كماؿ الشياوي    / د.ػػػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / ػػػ   د
 طب األطفال ماجستير أحمد حسني حسنين سعد   / ػػ ط2

:  المجنة
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستأحمد ثابت محمود    / د.ػػػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستىشاـ عبد الرحيـ غزاؿ   / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستغادة محمد المشد    / د.ػػػ أ

  239/3/11/2021الموضوع رقم 

رسالة ( 31) لعدد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة
 جياد رشدي عبد المقصود عمار  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط1

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ بقسـأستحاتـ محمد جاد مرعي   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ مساعد بقسـأستسامح سعد مندور    / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ مساعد بقسـأستمحمد سامي عبد العزيز   / ػ   د
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ بقسـأستعمرو محمود عواره   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 نورىان حسام الدين محمد  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط2

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستوليد محمد فتحي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستبالؿ عبد المحسف منتصر   / ػ   د
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأمؿ سعيد البنداري    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأحمد عبد الرحمف سنبؿ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 بوال عادل ألفي حكيم   ماجستير جراحة العظام/ ـ ط3

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستأحمد البدوي محمود شاىيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستأحمد فؤاد شمس الديف    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستلطفي محمد عبد القادر يونس   / د.ػ أ
 والء عبد العاطي مصيمحي شاىين دكتوراه طب المناطق الحارة/ ـ ط4

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب المناطؽ الحارة  اذ ورئيس قسـأستأيمف محمد المحمح     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب المناطؽ الحارة  اذ بقسـأستمحمد عالء الديف نوح    / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب المناطؽ الحارة  اذ بقسـأستنيمة السيد إماـ الجماؿ    / د.ػ أ
 راندا محمد صديق أحمد   دكتوراه طب المناطق الحارة/ ـ ط5

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب المناطؽ الحارة  اذ ورئيس قسـأستأيمف محمد المحمح     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب المناطؽ الحارة  اذ بقسـأستحساـ إبراىيـ محمد    / د.ػ أ
 اذ الكبد والجياز اليضمي واألمراض المعدية بكمية الطب جامعة األزىر بنيفأست      محمد حسف النادري   / د.ػ أ
 أسماء أحمد عبد الحميم عسكرية  دكتوراه طب وجراحة العين/ ـ ط6

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستصابر حامد السيد     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستىدي محمد السبكي    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ بقسـأستمحمد البرادعي     / د.ػ أ
 ناصر ممدوح عبد الواحد   دكتوراه جراحة العظام/ ـ ط7

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستمحمود محمد ىدىود    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستبياء الديف محمد السروي    / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اذ بقسـأستطارؽ أحمد الشيخ     / د.ػ أ
 الشيماء محمد رأفت حامد محمد  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط8

   :المجنة 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية اذ بقسـأستماجدة مصطفي حجاج    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػجاـ بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعػػػػجاـ بكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية اذ ورئيس قسـأستنيي نبيؿ محمد دغيـ    / د.ػ أ
 نرمين فتحي رياض الشرقاوي  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط9

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العيف اذ مساعد بقسـأستعادؿ جالؿ ذكي     / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العيف اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد إبراىيـ     / ػ د
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العيف اذ مساعد بقسـأستأحمد درويش محمد إبراىيـ    / ػ د
 شذي سالم عبد النبي الجمل  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط10

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العيف اذ مساعد بقسـأستمعتز فايز الصاوي     / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العيف اذ مساعد بقسـأستعادؿ جالؿ ذكي     / ػ د
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العيف اذ مساعد بقسـأستمحمد ميدي      / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العيف اذ مساعد بقسـأستأسماء محمد إبراىيـ     / ػ د

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عمرو عبد السالم زكي منصور  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/ ـ ط11

  :المجنة 
  المنوفيةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية اذ ورئيس قسـأسترشا عمي القباني     / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية اذ بقسـأستوفيؽ محمود الشيخ     / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية اذ بقسـأستطارؽ إبراىيـ منيسي    / د.ػ أ

 إيمان رزق محمد يونس  ماجستير طب األطفال/ ـ ط12
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفاؿ  اذ مساعد بقسـأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ

 عبير يحيي محمد الشامي  ماجستير طب األطفال/ ـ ط13
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد عبد الباسط    / د.ػ أ

 عمياء سامي شعت   ماجستير طب األطفال/ ـ ط14
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفاؿ  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفاؿ  اذ مساعد بقسـأستدينا عبد الرازؽ ميداف   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـبكمية الطب طب األطفاؿ  اذ مساعد بقسـأستيحي محمد وىبو    / د.ػ أ

 محمد أحمد مجدي عبد اليادي  ماجستير طب األطفال/ ـ ط15
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفاؿ  اذ مساعد بقسـأسترانيا صالح الزيات    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفييمو محمد حساف    / د.ػ أ
اذ القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب والقومي الييئة العامة لممستشفيات أستأكراـ السيد مسعود    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

 ىبة حممي أحمد صالح   ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط16
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف  اذ مساعد قسـأستفريد محمد وجدي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػةةعجاـبكمية الطب الصحة العامة وطب المجتمع  اذ مساعد بقسـأستزينب عبد العزيز قاسمي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اذ مساعد بقسـأستعادؿ زكي جالؿ    / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـبكمية الطب طب وجراحة العيف  اذ بقسـأستأحمد اليويدي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أماني ناجي عبد اهلل جرجس  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط17

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ ورئيس قسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستزينب عبد الصمد إبراىيـ   / د.ػ أ

 سارة السيد محمد الغزولي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط18
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ بقسـأستعبد محمد عطية    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األمراض الجمدية والتناسمية  اذ مساعد بقسـأستأسامة حسيف القاضي   / د.ػ أ

 أحمد محمد حجازي   ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط19
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس بقسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمود جماؿ الديف حجاج   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف أحمد البتانوني   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستجماؿ إبراىيـ موسي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد عبد البديع عبد الرحمن  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط20

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد صبري عمار   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمود جماؿ الديف حجاج   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحػػػػػػػػة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترفيؽ فكري سميماف    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستفؤاد محمد راسخ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 نشوي رجب أحمد الوحش  ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط21

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستشيماء عبد الحميد حسنيف   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترحاب محمد حبيب    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترانيا أبو خضره    / د.ػ أ

 رضوي حامد عبد العزيز وىدان  ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط22
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستطارؽ فوزي عبد الال   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترحاب محمد حبيب    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترانيا أبو خضره    / د.ػ أ

 سيا أحمد محمد فواز   دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط23
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستسناء سيد جزاريف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الرؤوؼ قرني   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمصطفي محمد جاب اهلل النجار  / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستوائؿ فراج محمد    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 عماد صبحي حممي الحريري  دكتوراه أمراض الباطنة العامة/ ـ ط24

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد أحمد عبد الحافظ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمود عبد العزيز عمارة   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستعاطؼ طو    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 رحاب كمال محمد عالم   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط25

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباطنػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعماد محمد الشبيني   / د.ػ أ
  المنصػػػػػػػػػػػػػورةةعجاـالباطنػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستسمر ثروت رضواف   / د.ػ أ

 محمد السباعي قطب الغريب  دكتوراه التخدير والعناية والمركزة وعالج االلم/ ـ ط26
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  التخدير والعناية والمركػػػػػػػػػػػػػزة اذ ورئيس قسـأستغادة عمى حسف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطب  التخدير والعناية والمركػػػػػػػػػػػػػزة اذ بقسـأستأحمد عبد الرؤوؼ متولي   / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـبكمية الطب  التخدير والعناية والمركػػػػػػػػػػػػػزة اذ بقسـأستأسامة محمد أسعد فرحات   / د.ػ أ

  سارة يسري التيامي محمود  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط27
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأسترجب محمد داوود    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد إسماعيؿ صبري   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأيمف شحاتو أبو العـز   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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  ليمي محمد محمود زيدان  ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأىيل/ ـ ط28
   :المجنة 

  المنصػػػػػػػػورةةعجاـالطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستشريؼ رفعت بسيوني   / د.ػ أ
 المنوفيةةعجاـالطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ بكميةالطب  اذمساعدبقسـأستعالء عبد العزيز لبيب   / د.ػ أ
 المنوفيةةعجاـالطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ بكميةالطب  اذمساعدبقسـأستدينا رفعت الشراكي    / د.ػ أ

  مريم جمعة محرز   ماجستير سمعيات/ ـ ط29
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  اذ ورئيس وحدة السمعيات بقسـأستحساـ سني البياء طمعت   / د.ػ أ
المنوفية ةعجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكميةالطب  اذ مساعد السمعيات بقسـأستعبد المجيد حسف قابؿ   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـاألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  اذ السمعيات بقسـأستابتساـ حامد ندا    / د.ػ أ

  عمر عمى عمى أبوشادي  ماجستير الفارماكولوجيا اإلكمينيكية/ ـ ط30
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ أستعادؿ حسيف عبد المعطي عمر  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػةاذ ورئيس قسـ أستميا محمد البطش    / د.ػ أ
 القاىػػػػػرة ةعجاـبكمية الطب   بقسـالفارماكولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أستإيماف عبد المنعـ عبد الرشيد  / د.ػ أ

  أحمد عمى رحيم الغمبان   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط31
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ أستأحمد أشرؼ رضا    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ أستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ أستالسيد محمد فرج    / د.ػ أ
 
 
 
 

  240/3/11/2021الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (51) لعدد تسجيل موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أػ 
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  سامي منصور زكي حجاج   دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 1

 :   الرسالةموضوع
بروتيف شبيو الميتيوريف وتصمب الشراييف دوف اإلكمينيكي لدي كبار السف مف المصرييف الذيف يعانوف مف متالزمات خمؿ النسيج 

 .النقوي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستىاجر العجيزي    / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعالء عفت عبد الحميد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيةأشرؼ عبد الرؤوؼ داود   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعمي محمد الخولي   / ػ   د

  مني محمد مختار طمبو فايد   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية والذكورة /طـــ 2
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 :   الرسالةموضوع
  .19 بأنسجة الجمد لمرضي كوفيد 2التعبير المناعي لمستقبؿ األنزيـ المحوؿ لالنجيوتنسيف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب األ قسـاذ بأستعزة جابر فرج     / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأستأسماء جابر عبده    / د.ػ أ

  مي محمد إبراىيم العشري   ماجستير الباثولوجيـــــــــــــــــــــــا /طـــ 3
 :   الرسالةموضوع

 . في سرطاف القولوف والمستقيـ 1 و التس1 وياب1دراسة اإلظيار المناعي اليستوكيميائي لبروتينات سوات
 : المشرفون 

 الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ونائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب قسـاذ بأستنانسي يوسؼ أسعد   / د.ػ أ

 الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستشيريف فتحي محمود   / ػ   د

 الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بدينا محمد عالـ    / ػ   د

  ىدير محمد السيد الجمال   ماجستير السمعيات/طـــ 4
 :   الرسالةموضوع

 .الموجو السالبو غير المتوافقة لألطفاؿ المصابيف بمرض صرع الفص الصدغي 
 : المشرفون 

  بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية طب المنوفيةاذ ورئيس وحدة السمعياتأستحساـ سني البياء طمعت   / د.ػ أ

  بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جامعة المنوفيةاذ مساعد السمعياتأستأحمد محمود زيف العابديف        / ػ   د

  بكمية الطب جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / ػ   د

  السمعيات بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب جامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمدرسأسماء صالح معطي   / ػ   د

 
 
  شيماء محمد أحمد ضيف   دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 5

 :   الرسالةموضوع
نتائج الموجات فوؽ الصوتية لمجياز الحركي العضمي في إلتياب المفاصؿ المناعي العرضي وارتباطيا بالعالمات السريرية 

 .والدالالت المصمية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض الباطنة العامػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعماد محمد الشبيني    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ أمراض الباطنة العامةإيناس صبحي زىراف    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشريؼ رمضاف عبد الخالؽ عبد الرحمف / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض الباطنة العامػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستسمر ثروت رضواف    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿرشا حسف العويضي    / ػ د

  محمد عثمان إبراىيم محمود   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 6
 :   الرسالةموضوع

العالقة بيف ناتج سيمفستر الحسابي لمركب كيوار اس واعادة إرواء الشراييف التاجية وكفاءة البطيف األيسر في المرضي 
 .الخاضعيف لمتداخؿ التاجي األولي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ بأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػةةعػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذمساعد بستأمحمود كامؿ أحمد    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد السيد سميماف   / ػ   د

  مروة شريف عبد الرحيم جاد   دكتوراه طب األطفال /طـــ 7
 :   الرسالةموضوع

 وعالقتو باإلصابة بالضائقة التنفسية الحادة في األطفاؿ حديثي الوالدة 37ف  واالنترلويكي6دراسة لقياس كؿ مف األنترلوكيف 
. الخدج 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـاذ بأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  قسـمدرس بنيي محمد عاشور جبريؿ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  قسـمدرس بنيي ربيع محمد بيومي   / ػ   د

  عمي محمد عمي الكومي    ماجستير جراحة العظام /طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

 .التوسيع المائي لمكتؼ المتجمدة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستبياء الديف محمد السروي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعمرو صابر السيد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأسامة عبد المحسف شريؼ   / ػ   د

  محمد عبد الحكيم محمد إبراىيم   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

 .جدؿ ختاف اإلناث مف النواحي الطبية ػػ القانونية ػػ األخالقية ػػػ الدينية والعرقية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد سالمة جاد شاىيف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػاء بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعبد الحميد عصاـ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػاء بكمية الطب  قسـمدرس بىبو ماجد أبو شادي   / ػ   د

  دعاء نور الدين الشرابي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

 . واألعراض الجمدية 19العالقة بيف لقاح كوفيد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب المناطؽ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة بكمية الطب  قسـمدرس بأماني عباس عامر   / ػ   د

  سمر عبد الرحيم جابر سراج الدين  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

 .تأثير إزالة شعر العانة الكمي باليزر عمى الوظيفة الجنسية لإلناث 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـزميؿ بمحمد صالح عبد الشافي   / ػ   د

  مصطفي نبيل خميفة    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 12
 :   الرسالةموضوع
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 .مستوي الرصاص في مصؿ الدـ وبالزما السائؿ المنوي في المدخنيف ومدي تأثيره عمى القدرة عمى اإلنجاب
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  بقسـاذ أستعبد اهلل محمد عطية   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيةإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  مروة عبد الحميد عبد الحميم ىالل  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 13
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ استجابة اإلناث الجنسية لمضعؼ الجنسي لدي الشريؾ الذكر 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بىند رضا السيد عمارة   / ػ   د

  عالء أسامة عمى    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 14
 :   الرسالةموضوع

 .مستوي الزرنيخ في مصؿ الدـ وبالزما السائؿ المنوي في المدخنيف ومدي تأثيره عمى القدرة عمى اإلنجاب 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  بقسـاذ أستعبد اهلل محمد عطية   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب أستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيةإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  أحمد حممي محمد داود    ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 15
 :   الرسالةموضوع

عالمة االنزالؽ بالموجات فوؽ الصوتية لمتنبؤ بوجود التصاقات داخؿ البطف عند المرأة الحامؿ التي خضعت لعممية جراحية 
 .سابقة في الحوض أو البطف 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  ورئيس بقسـاذ أستمحمد أحمد سامي قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستنياد محمود حسني   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستىيثـ أبو عمى حمزة   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب   بقسـمدرسىبة فرج سالمة    / ػ   د

  مروة عزب عبد الوىاب    ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 16
 :   الرسالةموضوع

دراسة سريرية مقارنة لألدوية المقوية الرتخاء عضالت الرحـ المستخدمة في الحد مف نزيؼ ما بعد الوالدة لممرضي المعرضيف 
 .لمخطر لنزيؼ ما بعد الوالدة القيصرية 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  بقسـاذ أستسيد عبد المنعـ محمود   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  بقسـاذ أستعالء الديف فتح اهلل الحمبي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب   بقسـمدرسإبراىيـ عمى سيؼ النصر   / ػ   د

  أحمد إبراىيم محمد أبو زيد   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 17
 :   الرسالةموضوع

الكشؼ عف الثانويات الميكروسكوبية في الغدد الميمفاوية الحوضية الجانبية التي تـ تشريحيا خالؿ جراحة سرطاف المستقيـ 
 .األوسط والمنخفض 

  : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستأيمف أحمد البتانوني   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـاذ أست رحاب منير سمكة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمساعد اذ أستعاصـ فايد مصطفي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس محمد كماؿ الحنفي   / د.ػ أ

  كريم مميم حما     دكتوراه الجراحة العامة /طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

 .االلتفاؼ القصير مقابؿ االلتفاؼ الطويؿ لممعدة حوؿ المرئ عمى الفاعمية في تثنية قاع نيسف لمرضي ارتجاع المرئ 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستمحمود عبد المطيؼ بيراـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمساعد اذ أستمحمد عبد الجميؿ البمشي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس عادؿ سعد زيداف    / د.ػ أ

  محمد جمال حسمني    ماجستير الجراحة العامة /طـــ 19
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ لتثبيت الفقرات عف طريؽ الجمد لعدـ استقرار العمود الفقري الصدري والقطني 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستمحمد ليثي أحمد بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطب  بقسـاذ ورئيس أست حساـ عبد الحكيـ النعماني  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  بقسـ مدرسأحمد سعيد فييـ منصور   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة المخ واألعصاب بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  بقسـ مدرسمحمد أحمد النجار    / ػ   د

  محمد أسامة حممي    ماجستير طب األطفال /طـــ 20
 :   الرسالةموضوع

 .تأثير عصر الحبؿ السري مقابؿ الربط المتأخر لمحبؿ السري عمى األطفاؿ الخدج 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ أستفادي محمد الجندي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـمدرس أماني أحمد البنا    / ػ   د

  آيات مجدي محمد أبو مجد   ماجستير طب األطفال /طـــ 21
 :   الرسالةموضوع

 .التأثير العالجي لمبروبايوتيؾ في الصفراء الفيسيولوجيو في األطفاؿ حديثي الوالدة 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ أستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاستشاري مساعد حناف مصطفي السيد   / ػ   د

  إيمان عثمان القصاص    ماجستير طب األطفال /طـــ 22
 :   الرسالةموضوع

دراسة عالقة مستوي الفوسفات والماغنسيـو بالدـ قبؿ الغسيؿ الكموي وانخفاض ضغط الدـ أثناء الغسيؿ الكموي المنتظـ لألطفاؿ 
 .الذيف يعانوف مف مرض الفشؿ الكموي المزمف 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ أستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـمدرس حساـ حمداف حجراف   / ػ   د
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  دينا أحمد محمود    ماجستير طب األطفال /طـــ 23
 :   الرسالةموضوع

 .سيستاتيف سي كداللة تشخيصية مبكرة لمقصور الكموي الحاد في الحاالت الحرجة في األطفاؿ حديثي الوالدة 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ أستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـمدرس أماني أحمد البنا    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس شريف صبحي النيداني   / ػ   د

  ىبو عبد الفتاح عبد السميع   ماجستير طب األطفال /طـــ 24
 :   الرسالةموضوع

 .القيمة التنبؤية لخاليا الدـ الحمراء ذات النواة في الحاالت الحرجة لألطفاؿ حديثي الوالدة 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاذ أستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـاستشاري مساعد حناف مصطفي السيد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس نوراف طمعت أبو الخير   / ػ   د

  مروة سعيد توفيق الشعراوي   ماجستير طب األطفال /طـــ 25
 :   الرسالةموضوع

 في األطفاؿ المصابيف بداء السكري مف النوع األوؿ والمصاحب RAGE وACEدراسة تعدد األشكاؿ الجينية لجيني 
 .بمضاعفات كموية 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  ورئيس بقسـاذ أستميا عاطؼ توفيؽ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـأستاذ مساعد نجالء فتحي برسيـ   / ػ   د

 
  محمد شاىين عبد الشكور حجاب  ماجستير جراحة العظام /طـــ 26

 :   الرسالةموضوع
دراسة مقارنة بيف دخوؿ المسمار النخاعي مف المدور األكبر والدخوؿ مف الحفرة الكمثرية في التسمير داخؿ النخاع لعالج كسر 

 .محور عظمة الفخذ 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  ورئيس قسـاذ أستأيمف محمد عبيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب   بقسـمدرسإسماعيؿ توفيؽ عبد العزيز بدر  / ػ   د

  مينا وجيو القمص مرقس متياس  ماجستير جراحة العظام /طـــ 27
 :   الرسالةموضوع

. رضا المريض بعد االستبداؿ الكامؿ لمفصؿ الفخذ بعد سف الستيف 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  بقسـاذ أستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستسامح محمد مرعي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب   بقسـمدرسأحمد نصر الديف البربري   / ػ   د

  جون نشأت شفيق فيمي    ماجستير جراحة العظام /طـــ 28
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 :   الرسالةموضوع
 .نتائج التوسيع بدوف تثبيت في مرضي ضيؽ مجري النخاع الشوكي القطني في مستوي أو مستوييف مع وجود ألـ بالظير 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  بقسـاذ أستبياء الديف محمد السروي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستسامح محمد مرعي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب   بقسـمدرسأسامة عبد المحسف شريؼ   / ػ   د

  محمد سعيد عبد المرضي عبد اهلل  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ ديناميكية الشرياف الرئوي باستخداـ الموجات فوؽ الصوتية لمقمب قبؿ وبعد توسيع الصماـ الميترالي بالبالوف 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستأماني رجب محمود سراج   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أستمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس فاطمة الزىراء عبد المنعـ زيف  / ػ   د

  حمدان أحمد عبد العظيم   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

تأثير عقار ساكيوبيتريؿ ػ فالسرتاف عمى وظيفة البطيف األيمف باستخداـ خاصية التتبع الرقطي ثنائية األبعاد لمموجات فوؽ 
 .الصوتية عمى القمب في مرضي انخفاض كفاءة عضمة القمب 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستوليد عبده إبراىيـ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أستوساـ الديف حداد الشافعي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس أحمد السيد أحمد سميماف   / ػ   د

 
  جمال سعد عبد الحميد حسب   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 31

 :   الرسالةموضوع
دراسة العالقة بيف نسبة األدرينوميدلميف في مصؿ الدـ وقياسات جياز قياس أداء القمب الكيربائي في تقييـ االستجابة لعالج 

 .ضعؼ عضمة القمب 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستطارؽ صالح خميؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستنجالء فييـ أحمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس أحمد السيد أحمد سميماف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتخدير بكمية الطب  بقسـمدرس طب الحاالت الحرجة محمد محمود طريح   / ػ   د

  محمد أشرف حممي    ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

القيمة التشخيصية لمراقبة االحتقاف في مرضي ضعؼ عضمة القمب باستخداـ جياز القياس الكيربائي ألداء القمب مقابؿ 
 .الموجات فوؽ الصوتية الرئوية 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستعبد اهلل مصطفي كماؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـزميؿ وساـ الديف حداد الشافعي   / ػ   د
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس أحمد السيد أحمد سميماف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالتخدير بكمية الطب  بقسـمدرس طب الحاالت الحرجة محمد محمود طريح   / ػ   د

  حامد جمال عمى الجمال   دكتوراه األشعة التشخيصية /طـــ 33
 :   الرسالةموضوع

 .دور الرنيف المغناطيسي باالنتشار في تقييـ آفات األطفاؿ العضمية الييكمية 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستمحمد عبد العزيز معالي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أستمحمد شوقي عبد اهلل   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس ماجد عبد الفتاح الجزار   / ػ   د

  محمد صالح محمد محمود   دكتوراه األشعة التشخيصية /طـــ 34
 :   الرسالةموضوع

 .دور التصوير بالموجات فوؽ الصوتية بالمقارنة بالرنيف المغناطيسي في تقييـ اإلصابات الرياضية لمكاحؿ والقدـ 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أستوليد عبد الفتاح موسي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أستسوزاف فؤاد السيد عمر   / ػ   د

  محمود شاكر عبد الواحد   دكتوراه األشعة التشخيصية /طـــ 35
 :   الرسالةموضوع

 .القيمة المضافة لتصوير مرونة األنسجة إلى عينة البروستاتا عبر المستقيـ بالموجات الفوؽ صوتية 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستىالة حافظ محمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أستمحمد شوقي عبد اهلل   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس محمد بسيوني الغناـ   / ػ   د

  أحمد جابر الصواف    دكتوراه األشعة التشخيصية /طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

تقييـ اختالقات تفرعات الشرياف السباتي الخارجي وتفرع الشرياف السباتي والدائرة السريانية الدماغية عف طريؽ تصوير األوعية 
 .باستخداـ األشعة المقطعية متعددة الكاشفات 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ مساعد أستطارؽ فوزي عبد الال   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس محمود محمد معوض   / ػ   د

  أميرة محمود حمدي عبد اليادي  ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 37
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ التميؼ الرئوي بعد االصابة بفيروس كورونا باستخداـ التصوير المقطعي المحوسب متعدد الكاشفات 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستالسيد المكاوي السيد   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس محمد كامؿ عبد المجيد   / ػ   د
  دينا يسري عبد المعبود شريف   ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 38
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 :   الرسالةموضوع
دور األشعة المقطعية متعددة الكواشؼ في تجديد كثافة حميمات الكمي في الحاالت المكونة لمحصوات بالمقارنة مع الحاالت غير 

 .المكونة لمحصوات 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستزينب عبد العزيز عمى   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس دينا ممدوح سراج    / ػ   د

  سممي عادل الخولي    ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 39
 :   الرسالةموضوع

 وخطر اإلصابة مرض البوؿ السكري مف النوع الثاني 276G/T+(re1501299)االرتباط بيف متغير طفرة جيف األديبونكتيف 
. في مرضي السمنة المصرييف 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستعالء الديف عبد السالـ داود  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـلكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب ا بقسـاذ أستسالي محمد إبراىيـ الحفناوي  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس محمد زكريا نوح    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس ىيثـ رضا بدر    / ػ   د

  محمد عبد المنعم عبد المنصف   دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 40
 :   الرسالةموضوع

 .دور عامؿ نخر الوـر الفا وفيتاميف د في نشاط وشدة داء األمعاء االلتيابي في المرضي المصرييف 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستأشرؼ غريب ضمع    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـلكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب ا بقسـاذ أستإيماف عبد الفتاح بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـاذ أستمحمد إبراىيـ شعباف   / د.ػ أ

  جانيت جورج حنا سيدىم   ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 41
 :   الرسالةموضوع

 ىؿ ىو داللو جديدة ؟ :  في البالزما في مرضي الكبد الدىني غير الكحولي 3بنتراكسيف 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستالسيد إبراىيـ الشايب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستعبد الناصر عبد العاطي جاد اهلل  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـلكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب ا بقسـاذ مساعد أستإيماف مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ

  محمود أحمد الريفي    دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 42
 :   الرسالةموضوع

 .االيريزيف وتصمب الشراييف دوف االكينيكي لدي كبار السف مف المصرييف الذيف يعانوف مف متالزمات خمؿ التنسج النقوي 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستأيمف فتحي عبد الحميـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستمحمد أحمد عبد الحافظ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـلكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب ا بقسـاذ مساعد أستأشرؼ عبد الرؤوؼ داود   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس عمى محمد الخولي   / ػ   د

  محمد محمد عبد التواب البزاوي   دكتوراه أمراض الباطنة العامة /طـــ 43
 :   الرسالةموضوع

 وعامؿ فوف ويمبراند وتصمب الشراييف تحت اإلكمينيكي في كبار السف المصرييف 1مستوي الجزئ الالصؽ بيف الخاليا ػػػ
 .المصابيف بمتالزمات خمؿ التنسج النقوي 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستمحمد أحمد عبد الحافظ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػجاـعالج األوراـ والطب النووي بكمية الطب  مساعد بقسـاذ أستىاجر عبد المجيد العجيزي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـلكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب ا بقسـاذ مساعد أستأشرؼ عبد الرؤوؼ داود   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس عمى محمد الخولي   / ػ   د

  عبد المطيف إسماعيل عبد المطيف  ماجستير أمراض الباطنة العامة /طـــ 44
 :   الرسالةموضوع

  .19مؤشرات ونتائج اإلصابة الكموية الحادة في الحاالت الحرجة لمرضي كوفيد 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستأحمد محمد زىراف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـاذ أستأحمد راغب توفيؽ سالـ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمدرس ىبو كماؿ عبد الخالؽ عبد اهلل  / ػ   د

  أحمد محمد عمى عبده أبو حبيب  ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 45
 :   الرسالةموضوع

 .مدي تأثير جفاؼ العيف عمى حدة اإلبصار وحساسية التبايف 
 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـاذ أستعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـاذ مساعد أستمروة عمى ذكي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـمدرس نيي خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت    / ػ   د

  إسالم محمد إبراىيم مراد   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 46
 :   الرسالةموضوع

استخداـ األشعة المقطعية الترابطية البصرية لمقطاع األمامي لمعيف في تقييـ تغيرات طبقة الدموع بعد عمميات تفتيت المياه 
 .البيضاء 

  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـاذ مساعد أستمعتز فايز عبد الحميد الصاوي  / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـأستاذ مساعد أسماء محمد أحمد إبراىيـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـمدرس أحمد إسماعيؿ محمد رمضاف  / ػ   د

  لمياء سميمان سعد سميمان   دكتوراه طب وجراحة العين /طـــ 47
 :   الرسالةموضوع

النتائج السرية لرأب القرنية البطاني لغشاء ديسيمية في الحاالت ذوي العدسة الصناعية مقارنة باإلجراء الثالثي لرأب القرنية 
 .البطاني لغشاء ديسيمية 
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  : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـاذ أستخالد الغنيمي سيد أحمد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـاذ مساعد أستمحمد سامي عبد العزيز   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـمدرس أحمد محمد شبؿ فايد   / ػ   د

  سممي مختار محمد محمود   ماجستير طب وجراحة العين /طـــ 48
 :   الرسالةموضوع

.  حقف البوتوكس في المرضي الذيف يعانوف مف الحوؿ الوحشي المتقطع تقييـ استخداـ
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـاذ أستىشاـ محمد فؤاد المزار   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـمدرس أحمد محمد شبؿ فايد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بقسـمدرس أحمد إسماعيؿ محمد رمضاف  / ػ   د

  محمد صبحي المؤذن    ماجستير طب الحاالت الحرجة /طـــ 49
 :   الرسالةموضوع

  .19العالقة بيف نسبة الدي دايمر في الدـ وشدة اإلصابة بعدوي فيروس كوفيد ػػػ 
  : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بقسـاذ أستصفاء محمد ىالؿ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة بقسـاذ مساعد أستوساـ الديف عبد الرحمف سمطاف  / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػجاـبكمية الطب  التخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بقسـمدرس أسماء محمد حمزة صدقي   / ػ   د
  مريم جمال محمد عيد    ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأىيل /طـــ 50

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ االعتالؿ العصبي الطرفي في مرضي التيبس الفقاري المناعي الخاضعيف لمعالج البيولوجي 

 
  : المشرفون 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب  الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ ورئيس قسـاذ أستسمر جابر سميماف    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب  الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ مساعد بقسـاذ أستدينا رفعت الشراكي   / ػ   د

المنوفيػػػػػػػػػػة بكمية الطب جامعة  الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ  بقسـمدرسسماح سامي يوسؼ   / ػ   د
  عال رمضان عبد المحسن   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 51

 :   الرسالةموضوع
 استخداـ األنسوليف الموضعي مع اإلبرة الدقيقة في عالج الندب الضامرة بعد حب الشباب

  : المشرفون 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  األمراض الجمدية والتناسمية بقسـاذ أستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبية بقسـاذ مساعد أست   إيماف مسعود عبد الجيد مسعود/ ػ   د

  241/3/11/2021الموضوع رقم 

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

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه دينا متولي محمود برسيـ/ ط 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النساء والتوليد  دكتوراه إيماف سعيد عثماف بدر/ ط 2
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النساء والتوليد  دكتوراه محمد حسيف شميبي/ ط 3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة  دكتوراه السيد غنيمي محروس إسماعيؿ/ ط 4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة التجميؿ والحروؽ  دكتوراه أماني الجوىري إبراىيـ زيف الديف/ ط 5
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة القمب والصدر  دكتوراه محمد إبراىيـ محمد بحيري/ ط 6
جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية  ماجستير محمود سامي عبد اهلل سميـ/ ط 7
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية  ماجستير كريـ محمد جماؿ عبد السميع/ ط 8
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية  ماجستير سامي حممي محمد موالنا/ ط 9

جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير سمر سعيد شعباف أبو حجازي/ ط 10
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير رنا جماؿ أميف عبد المجيد/ ط 11
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير سمر جعفر عبد الجميؿ/ ط 12
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير حسناء محمد صالح ناصؼ/ ط 13
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير شيماء كامؿ حامد سالمة/ ط 14
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير ضحي محمد عمي النجار/ ط 15
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير ىدي عبد اهلل أحمد بسيوني/ ط 16
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير رشا شوقي عناني/ ط 17
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير نيرة سعد عطية أحمد/ ط 18
// جيداألمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير سارة صبري حسيف جعفر/ ط 19
جيد جدا طب األطفاؿ  ماجستير مصطفي عبد الفتاح سعد الشافعي/ ط 20
// جيدطب األطفاؿ  ماجستير جماؿ إبراىيـ محمد شعباف/ ط 21
جيد جدا طب األطفاؿ  ماجستير يوستينا اسحؽ زكي/ ط 22
// جيدطب األطفاؿ  ماجستير مراـ صالح محمد مصطفي/ ط 23
جيد جدا طب األطفاؿ  ماجستير دينا حسف محمود عثماف/ ط 24
جيد جدا طب األطفاؿ  ماجستير أميرة عبد الحميد يسري أحمد/ ط 25
جيد جدا السمعيات  ماجستير ميا عيد قمح/ ط 26
// جيدالباثولوجيا اإلكمينيكية  ماجستير ىبو منصور محمود أبو زيد/ ط 27
امتياز الجراحة العامة  ماجستير مازف لطفي محمد عجور/ ط 28
// جيدالجراحة العامة  ماجستير طاىر محمد عبد الحميـ محمد الغزالي/ ط 29
// جيدالجراحة العامة  ماجستير أحمد محمد محمد عصر/ ط 30
// جيدالجراحة العامة  ماجستير عمرو محمد محمد سميـ/ ط 31
جيد جدا أمراض الباطنة العامة  ماجستير سارة يحيي عبد الونيس الشاؿ/ ط 32
جيد جدا أمراض الباطنة العامة  ماجستير عبد السميع عثماف حسف محمد/ ط 33
جيد جدا األمراض الصدرية والتدرف  ماجستير إيماف بكر عبد الجواد سنبؿ/ ط 34
امتياز اليستولوجيا  ماجستير ىند زكريا عبد اهلل/ ط 35
جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي  ماجستير اسراء محيي الديف حمدي/ ط 36
// جيدطب وجراحة العيف  ماجستير أحمد طمعت محمد عيسي/ ط 37
// جيدطب وجراحة العيف  ماجستير محمد إبراىيـ حامد عزب/ ط 38
// جيدالتوليد وأمراض النساء  ماجستير شيماء سعد رزؽ عيسي/ ط 39
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 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات أخري :  ثامنا 
  242/3/11/2021الموضوع رقم 

 ػػػ بشأف الموافقة عمى إنشاء جمعية أىمية لمباحثيف العممييف عمى أف يكوف مقرىا مدير تحرير المجمة العممية/ د.ض خطاب أعر
. المجمة العممية بالدور السادس بكمية الطب جامعة المنوفية 

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

:  موضوعات وحدة ضمان الجودة:تاسعا
  243/3/11/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى  بشأفمدير وحدة ضمان الجودة ـ/ د.عرض خطاب أ
 . 2021/2022ػػػػ تكويف فرؽ المراجعة الداخمية لمعاـ الجامعي 1 

 . 2021/2025ػػػ البدء في عمؿ الخطة اإلستراتيجية لمكمية 2        
.  ومناقشة عدـ رد عدد مف األقساـ حتى اآلف 2020/2025ػػػ متابعة العمؿ في الخطة البحثية 3 

وذلؾ )ػػػ إرساؿ األقساـ تحديث ألسماء منسقي الجودة باألقساـ عمى أف يستمر المنسؽ المرشح حتى تجديد االعتماد 4
( . 21/11/2021في موعد أقصاه 

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 
 
 
 
 
 

لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن السيد األستاذ الدكتور /    وا 
 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة 

 
           

الكلية                                عميد        أمين المجلس  

جيد جدا الباثولوجي  ماجستير ايالؼ محمد جابر/ ط 40
// جيدطب األسرة  دبموـ عبد العاطي الشحات عبد العاطي/ ط 41
جيد جدا السمعيات  دبموـ أمؿ محمد مصطفي مصطفي/ ط 42
// جيدالسمعيات  دبموـ نجالء فتحي محمود السيد/ ط 43
// جيدالسمعيات  دبموـ ميا محمد محمد إبراىيـ الجزار/ ط 44
// جيداألنؼ واألذف والحنجرة  دبموـ عالء عبد الرحمف عبد الحميد بدراف/ ط 45
مقبوؿ األنؼ واألذف والحنجرة  دبموـ أحمد إبراىيـ عطية عمي قاسـ/ ط 46
// جيداألنؼ واألذف والحنجرة  دبموـ ىناء محمد فريد تقي/ ط 47
// جيدأمراض القمب واألوعية الدموية  دبموـ محمود سعد عبد المنعـ حمودة/ ط 48
جيد جدا الصحة العامة وطب المجتمع  دبموـ فاطمة شحات محمد عثماف/ ط 49
// جيدطب وجراحة العيف  دبموـ ىبو عادؿ أحمد اليمبي/ ط 50
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  محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.أمل أحمد سالمة     أ/ د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  242/3/11/2021الموضوع رقم 

: ػػػ بشأف مدير وحدة العالقات الخارجية بالكمية / د.ض خطاب أعر
. ػػػ توحيد الجية التي تتعامؿ مع تحقيؽ صحة بيانات الشيادات العممية الممنوحة مف كمية الطب جامعة المنوفية 1        
. ػػػ بالنسبة لمرسـو الخاصة بتحقيؽ بيانات الشيادات 2        

ػػػ النظر في إمكانية إلغاء ىذه الرسـو حيث أف ىذه الخدمة ىي مجرد تحقيؽ بيانات الشيادات ويتـ إرساليا 1
مما يؤدي إلى سرعة إنياء المعاممة وذلؾ تيسيرا ألبنائنا خريجيف كمية الطب بجامعة  (اإليميؿ)بالبريد اإللكتروني 

المنوفية عمى أف يقتصر تسديد الرسوـ عمى الحاالت التي تطمب فييا ىذه الجيات أو الطبيب نفسو استخراج شيادات أو 
. مستندات جديدة 

ػػػ ال بد مف إيجاد وسيمو دفع اليكتروني عبر االنترنت وذلؾ في حالة طمب استخراج شيادات أو مستندات 2
خبارىـ بوجود رسوـ ليذه الخدمة ويجب دفعيا الكترونيا بحيث يتـ الدفع عف طريؽ  بحيث يتـ التواصؿ مع ىذه الجيات وا 

خباره بضرورة دفع ىذه الرسوـ  . ىذه الجية أو تقوـ ىذه الجية بالتواصؿ مع الطبيب وا 
 
 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 


