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 أمانة المجالس واللجان       

 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
   0201 /0202" للعام الجامعي ةلثالثا" الجلسة 

 11/11/0202الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يوـ  0202/0201" لمعاـ الجامعي الثالثةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  13/11/0202الموافؽ األحد 
  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود
 وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   حافػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سر 

          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس   محمد محروس أميمو أبو الفتحػ أ.د/ 

    ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا    أ.د/ إيماف عطية التونسيػ 
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر    أ.د/والء فريد عبد العزيز موسيػ 

 ة ػػػػػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػ      مصطفي محمود الحبيبي ػ أ.د/
   رئيس قسـ جراحة المسالؾ البولية    أ.د/ سمطاف محمد سمطافػ 

  رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة    ػ أ.د/ميا أحمد فتحي حمودة
 رئيس قسـ طب وجراحة العيف    ػ أ.د/ ىدى محمد كامؿ السبكي

 جػػػػػرةرئيس قسـ األنؼ واألذف والحن    عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 
 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     ػ أ.د/ بسمة عبد المنعـ دسوقي محمد

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

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

  رئيس قسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿ     ػ أ.د/ سمر جابر أحمد سميماف
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ابػ أ.د/ أحمد أنور عطية خط

 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    أحمد عامر عبد الوىاب  أ.د/
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 
   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ    دػ أ.د/ أيمف محمد محمود عبي

 ةػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 
   رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمدػ أ.د/

  
 ةػػػػػػيالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب    حساـ عبد الحكيـ النعمانيػ أ.د/ 
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 قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة     ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
 قسـ جراحة القمب والصدرقائـ بعمؿ رئيس     إسالـ محب عبد المرضيد/   ػ 

 ارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةقائـ بعمؿ رئيس قسـ الف    ػ   د/ ميا محمد عمى البطش 
 قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي قائـ بعمؿ رئيس          ػػ   د/ ىالة محمد الحروف 

 )المتميز( 
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة      ػ أ.د/ تغريد محمد فرحات

 يػػػةأستاذ بقسـ الكيمياء الحيو      نجالء محمد محمػد غنايـػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 

 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ     عادؿ محمود حنفي  د/ ػ أ.
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة    أيمف عبد العزيز أبو العنيفػ أ.د/ 
 والسموـ  الطب الشرعيأستاذ بقسـ     صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ اليستولوجيا    ماجدة أحمد منصورػ أ.د/ 
 عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ     عماد عمى حممي أحمدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    حدادالأيمف عبد الفتاح ػ أ.د/ 

 ػػػةأستاذ بقسـ الباطنة العام     أشرؼ غريب عامر ضمعأ.د/ ػػ 
   أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف   خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/

 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب أستاذ    أ.د/سحر عمى محمد عمى ػ
 أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات    ػ أ.د/ مناؿ أحمد المميجي

 صدرية والتدرفأستاذ بقسـ األمراض ال    ػ أ.د/ محمود موسي محمود الحبشي
 والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر    صفاء محمد منصور ىالؿ ػ أ.د/

 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس     ػ أ.د/ ىالة سعيد الربعي
   ة التشخيصيػػػةػػػػأستاذ بقسـ األشع     ػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف

   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـغ المتفر ستاذ األ    أحمد فؤاد شمس الديفأ.د/ ـ 
 أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة     ػ أ.د/ عبير السيد المييي

 األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ     محمد قمر الشرنوبيػ أ.د/ 
 العظاـ جراحةأستاذ متفرغ بقسـ     بياء الديف محمد السرويػ أ.د/ 

     المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد       أبو الخير أحمد عطية د/أ.ػػ 
 وتم دعوة كل من :* 

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

التنفيػذي لوحػدة الجػودة واالعتمػاد  المػديرنائػب و  الطفيميػاتألسػتاذ المسػاعد بقسػـ ا           أميػرة فتحػي عبػد العػاطي/ ػػ د
 بالكمية 

 وتنمية الموارد البشرية ومدير مركز التعميـ الطبيأستاذ مساعد بقسـ طب األسرة        ػػ   د/ نجوي نشأت حجازي   
 

 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 

 رئيس قسـ الجراحة العامة ػ أ.د/ حاتـ محمود سمطاف  رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 
 راحة المسالؾ البوليةستاذ بقسـ جأ أحمد أحمػد جماؿ الديفػ أ.د/  أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ ػ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيؼ
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 ػػػ أ.د/ عالء عبد العظيـ السيسي األستاذ بقسـ الجراحة العامة .  أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأماني رجب محمود سراج  ػػػ أ.د/ 
 قسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػاء  أستاذ بطارؽ محمد سيد عبد الموجود ػ أ.د/  أستاذ بقسـ الجراحة العامػػةتامر عمى عبد المعطي سمطاف ػ أ.د/ 

   نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة  د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ   سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/  أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ أ.د ػ

 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة محمد عالء الديف نوحػ أ.د/     بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة متفرغ أستاذ ماجدة مصطفي حجاج ػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية وليد محمد فتحي عبد العظيـػ أ.د/  أستاذ بقسـ طب األطفاؿ  رجبمحمد  سياـػ أ.د/ 

   جراحة المسالؾ البوليةبقسـ متفرغ أستاذ   عبد العميـ محمد الدرعيػػػ أ.د/   الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ   أسامة فييـ منصور.د/ ػػػ أ
 األنؼ واألذف والحنجرة بقسـ  أستاذ مساعد أحمد عبد الحميـ محمدػ  د/    جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ 

   الجراحة العامةمدرس بقسـ   ياسر بيجات السيسيد/ ػ   أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرس ىشاـ صالح الديف محمود ػ  د/
 

 وىم : رحب سيادتو باألساتذة الجدد المختارين من خالل المجمس باالنتخاب* 
 األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ   محمد قمر الشرنوبيػ أ.د/ 
 جراحة العظاـأستاذ متفرغ بقسـ   لديف محمد السرويبياء اػ أ.د/ 
 األمراض الصدرية والتدرفأستاذ متفرغ بقسـ   أسامة فييـ منصورػ أ.د/ 
 جراحة المسالؾ البوليةأستاذ متفرغ بقسـ   عبد العميـ محمد الدرعيػ أ.د/ 
 الجراحة العامةأستاذ بقسـ   عالء عبد العظيـ السيسيػ أ.د/ 

 من : * نعي سيادتو كل
 لوفاة لسيادتو أستاذ مساعد بقسـ الباثولوجيأ.د/ محمد أبو المعاطي 

 لوفاة والدتو أستاذ مساعد بقسـ التوليد وأمراض النساءد/ عالء الحمبي  
 د/ ىبو الخولي

 د/ فاطمة الدسوقي
 مدرس بقسـ عالج األوراـ والطب النووي د/ أحمد صييب 

 وىم :* كما ىنأ سيادتو رؤساء األقسام الجدد 
  رئيس قسـ أمراض الباطنة العامة  عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ التشريح  مصطفي محمود الحبيبيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ الميكروبيولوجي    أمؿ فتح اهلل مقمدػ أ.د/ 
 رئيس قسـ جراحة المخ واألعصاب  حساـ عبد الحكيـ النعمانيػ أ.د/ 

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجي  اروفىالة محمد السيد الحد/   ػ 
 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا  ميا محمد عمي البطشد/   ػ 
  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسرة أمؿ أحمد عبد المقصود سالمةد/   ػ 
 
 

 
 
 
 

 * كما ناقش السيد أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب العديد من المواضيع :
 عمي اإلجراءات االحترازية التأكيدـــ 
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يخؿ العممية التعميمية بقدر اإلمكاف قبؿ حدوث أي تغيير  مف القدر األكبر مف العممي بما ال االنتياءالتأكيد عمي ـــ 
 )كورونا(

 ضرورة تفعيؿ لجاف الممتحنيف بصورة حقيقية لتفادي حدوث أخطاء في نموذج اإلجابة .ـــ 
 

 عمى النحو التالي :وعات المدرجة بجدول األعمال في عرض الموضسيادتو ثم بدأ  *
 : المصادقات :أوال 

  021/3/11/0202الموضوع رقم 

 الموافؽ األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" الثانيةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
حتى  66/0/12/0202 منة القرارات مفوالمتض 03/1/0202والممتدة حتى يوـ األحد الموافؽ  11/12/0202

137/0/12/0202 . 
 القــــرار :

 . ط/ منار محمود عبد العزيز غانـ لدبمومة مكافحة العدوي 135/12/0/0202بعد إضافة لمموضوع رقـ  ةالمصادق
  011/3/11/0202الموضوع رقم 

 مية بالتفويض .التي وافق عمييا أ.د/ عميد الك شئون ىيئة التدريسموضوعات المصادقة عمى 
 : ـرارـالقــ

 عمى : ... ويرفع لمجامعة . المصادقة
المدرس بقسـ جراحة المسالؾ البولية لشغؿ وظيفة  محمد فرج أحمد سمطانػػ د/ 1كؿ مف :  عمى تعيينالموافقة  * 

 أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمة .
المدرس بقسـ الجراحة العامة لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية  عبد الحميم الدسوقيمحمود سعيد ػػػ د/ 0 

 . بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمة
األستاذ المساعد بقسـ الفسيولوجيا اعتبارا مف  يحيي محمد نجيب عبد السالمالسيد د/  الموافقة عمى مد أعارة* 

 . 11/6/0201حتى  1/7/0202
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  100/3/11/0202الموضوع رقم 

والمنعقػدة  0217/0202لمعػاـ الجػامعي القيم والمبادئ وأخالقيـات البحـث العممـي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
     . 16/12/0202الموافؽ  األحديـو 
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجمس عمما
  103/3/11/0202الموضوع رقم 

ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــة" لجن ــات الثقافي الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0217/0202لمعػػاـ الجػػامعي العالق
1/11/0202 . 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجمس عمما
 
 

  101/3/11/0202الموضوع رقم 

الموافػػػػػؽ  األحػػػػػدنعقػػػػػدة يػػػػػـو والم 0217/0202لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي المكتبـــــات" لجنـــــة " إحاطػػػػػة المجمػػػػػس عممػػػػػا بمحضػػػػػر اجتمػػػػػاع 
1/11/0202 . 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجمس عمما
  101/3/11/0202الموضوع رقم 
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 األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0217/0202لمعػػاـ الجػػامعي " شــئون التعمــيم والطــالب لجنــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع 
 . 13/11/0202الموافؽ 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجمس عمما
 

 موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا:
  100/3/11/0202الموضوع رقم 

الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة ثالثيػػة لوضػػع امتحػػاف الفرقػػة السادسػػة دور  ػػػػػ بشػػأفوكيــل الكميــة لشــئون التعمــيم والطــالب د/ أ.مــذكرة 
 لقسـ التوليد وأمراض النساء عمى النحو التالي : 0202ديسمبر 
 رئيسا  قنديؿ ػػ أ.د/ محمد أحمد سامي 
 عضوا  أ.د/ أحمد نبيؿ عبد الحميدػػػ  
 عضوا  ػػػ أ.د/ محمد إسماعيؿ صبري 

 القــــرار :

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالموا
  101/3/11/0202الموضوع رقم 

د بالفرقػة الخامسػة )دور تصػويب نتيجػة الطالبػة/ أيػة نػدا فػرج عبػد الحميػ ػػػػ بشػأفوكيل الكمية لشئون التعمـيم والطـالب د/ أ.مذكرة 
 وذلك بناء عمى حكم محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية 0216/0217أوؿ( لمادتي الباطنة العامة واألطفاؿ لمعاـ الجامعي 

بتقػدير ممتػػاز بػدال مػػف  564.3( درجػػة فػي مػػادة الباطنػة العامػػة لتصػبح الدرجػػة الكميػة لممػػادة 12ر3ػػػػ أحقيتػػو فػي زيػػادة مقػدارىا )
بػدال مػف  بتقدير ممتاز 231.3لتصبح الدرجة الكمية لممادة  األطفاؿ( في مادة ر3دير ممتاز وأحقيتو في زيادة مقدارىا )بتق 554
 .ممتاز  1050ممتاز بدال مف 1061والمجموع الكمي لمفرقة  بتقدير ممتاز 231

 القــــرار :

 فقة ... ويرفع لمجامعة .الموا
  101/3/11/0202الموضوع رقم 

مصطفي محمـد مصـطفي عبـد الحميـد الطالب/  إعادة قيد الموافقة عمى ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ .أمذكرة 
 0202/0201بالفرقػػة الثانيػػة لمعػػاـ الجػػامعي  07/7/0202بعػػد قػػرار القومسػػيوف الطبػػي بمجمػػس الجامعػػة بجمسػػتو بتػػاريخ  صــال 

 )فرصة أخيرة مف الخارج( .

 القــــرار :

 افقة ... ويرفع لمجامعة .المو 
  101/3/11/0202الموضوع رقم 

المتحانات الدور األوؿ لبعض  قبول األعذار المرضية الموافقة عمى ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي : 0217/0202طالب الفرقة الخامسة لمعاـ الجامعي 

 
 عدد األعذار د تأجيمياالمواد المرا اسم الطالب م
 ثانيال طفاؿطب األ أحمد جماؿ عبد العزيز عبادة 1
 األوؿ طب األطفاؿ + طب األسرة مصطفي وائؿ عبد المرضي  0
 األوؿ طب األطفاؿ + طب األسرة أحمد رجب عبد الحافظ عبد العميـ 1
 األوؿ سرةالباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األ أحمد عبد الفتاح صابر أبو فرو 2
 الثالث طب األطفاؿ أماني أحمد محمد عمى عمراف 3
 األوؿ الباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األسرة تغريد عبد اهلل عبد الكريـ 4
 الخامس الباطنة ورقة رابعة + طب األطفاؿ فاطمة صالح محمد السقا 5
 السادس الباطنة العامة محمد السيد عبد الستار إبراىيـ  6
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 الثاني الباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األسرة حمد محمود محمد العدسيم 7
 الثالث الباطنة ورقة رابعة أحمد أشرؼ أميف شعباف قطب 12
 الرابع طب األطفاؿ + طب األسرة أحمد إيياب أحمد البقيعي 11
 الثالث الباطنة ورقة رابعة أحمد بالؿ رشيد أحمد سالمة 10
 الثالث الباطنة ورقة رابعة + طب األطفاؿ ظ عبد ربوأحمد جالؿ محفو  11
 الرابع الباطنة العامة + طب األطفاؿ أحمد محمد أحمد عبد الفضيؿ 12
 األوؿ الباطنة ورقة ثانية وثالثة ورابعة + طب األطفاؿ أحمد مصطفي السيد محمد الشامي 13
 عالساب الباطنة ورقة رابعة إسالـ جماؿ عبد الرحمف الجمسي 14
 الرابع الباطنة العامة الشيماء لطفي محمد عيد  15
 الثالث الباطنة ورقة ثانية ورابعة + طب األطفاؿ آالء أحمد ىاشـ منجود 16
 ثاني الباطنة العامة  أمنية عبد الفتاح فرج إبراىيـ 17
 الرابع الباطنة ورقة ثالثة ورابعة أميرة السيد حامد إبراىيـ عمر 02
 الخامس طب األطفاؿ + طب األسرة ابر إبراىيـ فودهأية جماؿ ص 01
 الثالث الباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األسرة أية سميماف مرشدي سميماف 00
 األوؿ الباطنة ورقة رابعة إيماف حمادة محمد قولح 01
 الثاني الباطنة ورقة ثالثة ورابعة إيماف حمدي عبد الباري بدر 02
 األوؿ الباطنة العامة عزيز محمدإيماف كـر عبد ال 03
 الثاني الباطنة ورقة رابعة إيماف ماىر محمد عبد الواحد 04
 الثاني الباطنة ورقة رابعة أية عزت شحات محمود 05
 األوؿ الباطنة ورقة ثالثة ورابعة + طب األسرة تسنيـ أحمد عمى زىراف 06
 الخامس وثالثة ورابعة + طب األطفاؿالباطنة ورقة ثانية  حساـ عصاـ عبد الصبور حسيف  07
 األوؿ الباطنة العامة خالد عبد العزيز محمود عبد العزيز 12
 الثالث الباطنة العامة دعاء شفيؽ حامد عمى عمر 11
 األوؿ طب األطفاؿ ورقة ثانية رانيا صبحي إبراىيـ المقيمي 10
 الثاني الباطنة ورقو رابعة رىاـ أحمد عبد المطيؼ محمد 11
 الرابع الباطنة العامة سارة محمد بيومي عيسي 12
 الخامس الباطنة ورقة ثالثة ورابعة + طب األطفاؿ + طب األسرة سعيد مجدي سعيد عبد السالـ 13
 الثالث طب األطفاؿ + طب األسرة سممي طارؽ محمود محمد حربو 14
 الثالث طب األطفاؿ + طب األسرة سمر سعيد أحمد أبو فرو 15
 األوؿ الباطنة ورقة رابعة ندس محمد أبو العـز جاد أبو العـزس 16
 األوؿ طب األسرة شروؽ أحمد محي شرشر 17
 الثاني الباطنة العامة + طب األطفاؿ شيماء أحمد فتحي ندا 22
 الثاني الباطنة ورقة رابعة صفية عبد القادر عبد الحميد  21
 الثالث ة ورقة رابعةالباطن عزة عبد الحميـ ىاروف عبد العظيـ 20
 الثالث الباطنة + أطفاؿ + طب أسرة دور أوؿ وثاني فيوال عوض اهلل إبراىيـ جرجس 21
 الثالث طب األطفاؿ+ طب األسرة لمي عبد العاؿ حامد عبد العاؿ 22
 األوؿ الباطنة ورقة رابعة لورانسا مصطفي مرسي الشامي 23
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 األوؿ مةالباطنة العا محمد أشرؼ محمد أبو حصوة 24
 الثاني الباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األسرة محمد أشرؼ محمد قنصوه 25
 األوؿ طب األطفاؿ محمد صالح إبراىيـ مبروؾ 26
 الثاني الباطنة العامة + طب األطفاؿ  محمد عبد العزيز حسيف جاد 27
 الخامس الباطنة ورقو رابعة محمد ىاني محمد الحروف 32
 األوؿ الباطنة ورقة رابعة عبد القادر شاىيف محمود عمى 31
 خامس الباطنة العامة محمود فتحي سعد عيسي 30
 الثاني الباطنة العامة + طب األسرة مصطفي محمود عبد اهلل منصور 31
 الثالث الباطنة ورقة رابعة منار عمى عبد الستار عيد 32
 لثالثا الباطنة العامة منى رضا عبد الرحمف فرج بدر 33
 الثاني الباطنة العامة مي ربيع حامد الجزار 34
 الثاني الباطنة ورقة رابعة + طب األطفاؿ ميادة أشرؼ محمود ىاشـ  35
 الرابع الباطنة ورقة ثالثة ورابعة ندي حمدي عبد الحكيـ الضحيوي 36
 الثالث الباطنة العامة يحيي زكريا مصطفي عبد الفتاح 37
 األوؿ طب األسرة  بد اهللسمية إبراىيـ حسف ع 42
 الثاني الباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األسرة أحمد عبد الحميد عبد اهلل طعيمو 41
 الثاني الباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األسرة أحمد محمد عبد العاطي أبو السعود 40
 الخامس الباطنة العامة محمد طارؽ شعباف دياب 41
 األوؿ الباطنة العامة + طب األطفاؿ + طب األسرة دور أوؿ وثاني عبد اهلل محمد أحمد درويش 42

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  112/3/11/0202الموضوع رقم 

 ػػػ الطالب/ عبد الفتاح عادؿ1الموافقة عمى تصويب نتيجة كؿ مف :   ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 بسبب خطا النتيجة بالمنصة . 0217/0202ػػػ الطالب/ زياد محمد فتوح سروة بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي 0 عبد الفتاح
 القــــرار :

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالموا
 
 

  111/3/11/0202الموضوع رقم 

المقيد  أحمد إبراىيم محمد عباسخاصة بالسجيف الطالب/ لجنة عمل  ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 وكذا النظر في درجات أعماؿ السنة . 0217/0202بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي 

 القــــرار :

 ( factorة ويتـ حساب درجات أعماؿ السنة بالقرب مف معامؿ مف التحريري )ػػػػالموافق
 الثالثة لوجود عذر قيري بعدـ وصولو الي سجف شبيف ألسباب أمنية ويتـ عمؿ امتحاف الورقة األولي مع الورقة

  110/3/11/0202الموضوع رقم 

لرابعة لمعاـ الجامعي الموافقة عمى تحويؿ طالب إلى الكمية بالفرقة ا ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي : 0202/0201

كمية المحول ال ســم الطالـــبا م
 تحميـلمـواد ال التقدير منيا 

 حاسب + جودة + حقوؽ إنساف ممتاز طب القاىرة عبد الرحمف جماؿ محمد سميماف 1
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 حقوؽ إنساف + جودة  جيد// طب بنيا أحمد مبروؾ أحمد عبد ربو 0
 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  113/3/11/0202الموضوع رقم 

: د/ فاطمة شعالف الفرقة  0+3الموافقة عمى اعتماد منسقيف برنامج  ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 األولي ػػػػػ د/ عمياء صالح عمى الفرقة الثانية  ػػػػػػػػ د/ نيي خميؿ الفرقة الثالثة .

 القــــرار :

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالموا
  111/3/11/0202 الموضوع رقم

قرار المجمس االعمي لمجامعات بجمستو بتاريخ  ػػػ بشأفنائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب د/ عرض خطاب أ.
والذي قرر الموافقة عمى تحويؿ الطالب المقيديف بكميات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية التي تشمؿ  12/12/0202

ماـ الدراسة في العاـ الدراسي الثاني والعاـ الدراسي الثالث مع تطبيؽ جميع اآلليات االخري المتفؽ السنة اإلعدادية وذلؾ بعد ات
وكيل الكمية لشئون التعميم  ... وكذلؾ مذكرة أ.د/ 13/6/0202عمييا بقرار المجمس االعمي لمجامعات بجمستو الصادرة بتاريخ 

ية الصيدلة )بالفرقة الثالثة ػػ الثانية ػػػ األولي( إلى الكمية بالفرقة األولي لمعاـ الموافقة عمى تحويؿ الطالب مف كم ػػػ بشأفوالطالب 
 عمى النحو التالي : 0202/0201الجامعي 

الفرقة التي اجتازىا  الكمية المحول منيا االسم م
 بكمية الصيدلة

النسبة المئوية لتقدير 
 الطالب بالفرقة

 %63.52الفرقة الثانية  الفرقة الثالثة يةصيدلة المنوف محمد سيد أحمد أميف ضيؼ 1
 %67.52الفرقة الثالثة 

 %63.53الفرقة الثانية  الفرقة الثانية صيدلة المنوفية رفيدة أسامة أحمد الشاعر 0
 %61.13الفرقة الثانية  الفرقة  الثانية صيدلة المنوفية محمد سمير محمد خميفة 1
 %62.73الفرقة الثانية  الفرقة الثانية لة المنوفيةصيد عال عبد الحميد خميفو عبد الحميد 2
 %64.25الفرقة الثانية  الفرقة الثانية ساداتصيدلة ال شيماء رضا محمد عبد اهلل القف 3
 %66.54الفرقة الثانية  الفرقة الثالثة الساداتصيدلة  غادة رجب دسوقي حسف 4

 %71.25الفرقة الثالثة 
 %61.21الفرقة الثانية  الفرقة الثانية ساداتلصيدلة ا والء لطفي عيد صالح 5
 %70.10الفرقة الثانية  الفرقة الثانية ساداتصيدلة ال محمد فتحي محمد راضي 6
 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية رواف حمدي سعيد حسنيف شمتوت 7

 )بعد اإلعدادي(
 %72الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  لمنوفيةصيدلة ا إيماف محمد فؤاد عبد الفتاح البقمي 12
 )بعد اإلعدادي(

 %74.4الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية شيماء مدحت أحمد عبد الغفار 11
 )بعد اإلعدادي(

 %71.1الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية مي صالح محمود السيد 10
 )بعد اإلعدادي(

 %72.4الفرقة األولي 

 %71.63الفرقة الثانية الفرقة الثانية صيدلة المنوفية المجيد فكري عبد المجيدمحمد عبد  11
 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية كانزي رمضاف صالح محمد تعميب 12

 )بعد اإلعدادي(
 %72.5الفرقة األولي 
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 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية أحمد السيد أبو العنيف عبد المجيد 13
 )بعد اإلعدادي(

 %70.7رقة األولي الف

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية إسالـ السيد محمود محمد 14
 )بعد اإلعدادي(

 %73.5الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية وفاء محمد حسف عمى حسف 15
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
65.20% 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية أماني بالؿ حسف درويش 16
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
70.03% 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية محمد شبؿ لطفي السيد أحمد 17
 )بعد اإلعدادي(

 %67.7الفرقة األولي 

 %72.0الفرقة األولي  الفرقة األولي صيدلة المنوفية محمود خميس عبد الفتاح البكري 02
 الفرقة األولي  ةصيدلة المنوفي محمد السيد عبد اهلل الحداد 01

 )بعد اإلعدادي(
 %72.7الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية محمد صبحي محمود شعباف 00
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
72.63% 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية شريف مجدي عبد الرحيـ 01
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
66.53% 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية أحمد بغدادمصطفي عبد الناصر  02
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
65.32% 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية مي نجدي عبد الحكيـ قنصوة 03
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
71.53% 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية محمد رضا السعداوي دياب الزغبي 04
 )بعد اإلعدادي(

 %72.3ة األولي الفرق

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية كريـ مصطفي عبد المؤمف البكراوي 05
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
71.53% 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية مي أحمد مصطفي الرغو 06
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
63.63% 

 ولي الفرقة األ صيدلة المنوفية أنس حمدي متولي الطباخ 07
 )بعد اإلعدادي(

الفرقة األولي 
73.73% 

 %62.73الفرقة الثانية  الفرقة الثانية صيدلة المنوفية سالي أمجد عبد المجيد السيد البنا 12
 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية أية سامح عبد الفتاح إبراىيـ 11

 )بعد اإلعدادي(
 %61.3الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  ة المنوفيةصيدل ندي مجدي السيد مرسي 10
 )بعد اإلعدادي(

 %71.1الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية منار فتحي متولي حسب اهلل 11
 )بعد اإلعدادي(

 %65.0الفرقة األولي 

الفرقة األولي  الفرقة األولي  صيدلة المنوفية محمد محمود أحمد السيد قنصوة 12
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 %72.33 )بعد اإلعدادي(
 %62.1الفرقة الثانية  الفرقة الثانية صيدلة المنوفية ريـ ناصر عبد الحميد الغرباوي 13
 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية ىشاـ عصاـ إبراىيـ الميداف 14

 )بعد اإلعدادي(
 %71.1الفرقة األولي 

 الفرقة األولي  صيدلة المنوفية حسيف حمدي حسيف شاىيف 15
 )بعد اإلعدادي(

 %65ولي الفرقة األ

 %67.11الفرقة الثالثة الفرقة الثالثة صيدلة المنوفية محمود ربيع حامد الجزار 16
 %61.41الفرقة الثانية
 %66.37الفرقة األولي

 القــــرار :

 ... ويرفع لمجامعة .بشرط قضاء سنتاف بكمية الصيدلة والحصوؿ عمي تقدير جيد جدا وممتازفقة الموا
  111/3/11/2020الموضوع رقم 

 عمى النحو التالي :اعتماد نتيجة الفرقة الخامسة  ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
      527 ػ عدد الحاضروف
    452  ػ عدد الناجحوف

   53 ػ طالب ليـ دخوؿ امتحاف الدور الثاني
 ـ التقديرات :

 122   ػ ممتاز
   072  ػ جيد جدا
  51   ػ جيد //

 1   بوؿػ مق
 %72  ػ نسبة النجاح

 القــــرار :

 فقة ... ويرفع لمجامعة .الموا
 

  110/3/11/0202الموضوع رقم 

الخاص  عرض خطاب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم الطالب ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
زاري رقـ نوفية بسبب الحاالت المرضية قريف كؿ منيـ طبقا لمقرار الو بقبوؿ تحويؿ بعض الطالب إلى كمية الطب جامعة الم

 عمى النحو التالي : 11/6/0202بتاريخ  0333
 الكمية المرشح ليا االسـ ـ
 طب حمواف معاذ مؤمف عبد الحفيظ أحمد ندا 1
 طب السويس منار ياسر االسرج 0
 طب السويس عبد اهلل محمد سعيد محمود عطا اهلل 1
 طب حمواف ة محمد عبد المجيد محمدنير  2
 طب حمواف رويدا سامي عبد الفتاح البمشي 3
 طب حمواف آالء عبد الحكيـ فتحي عطا اهلل 4
 طب أسواف دعاء محمد يونس طعيمو 5
 طب الفيـو آيات جماؿ السيد محمد عبده 6
 طب حمواف سما مصطفي حسف عامر 7
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 طب الفيـو رحمة شريؼ حسيف متولي 12
 طب السويس شيماء عبد المنعـ عبد الحميد 11
 طب حمواف أميرة سامح عبد المنعـ جاد اهلل 10
 طب السويس أحمد مصطفي مميجي القصاص 11
 طب أسواف يوسؼ محمد عمى إبراىيـ الصعيدي 12
 طب حمواف سيا محسف عبد السالـ اليباب 13
 طب السويس أحمد ناصر عبد المحسف شتات 14
 طب الفيـو راىيـ عبد الحميدأبرار إب 15
 طب السويس أسراء محمد عبد الفتاح الغنيمي 16
 طب حمواف يسرا السيد مختار شبانو 17
 طب أسواف أسماء حسيف محمد شعباف 02
 طب حمواف منو عماد عبد القاضي 01
 طب السويس محمد السيد فوزي أحمد عامر 00
 طب الفيـو ىاجر فريد سعيد عمي الخولي 01
 طب السويس رؤي طارؽ مصطفي زاىر 02
 طب الفيـو ياسمينا أسامة عبد الحميد 03
 طب السويس رواف طارؽ محمد لبيب 04
 طب السويس داليا أسامة عبد العزيز 05
 طب أسواف أميمة محمد سميماف القط 06
 طب أسواف أمينة سامي محمد مصطفي 07
 طب أسواف نورىاف رأفت مصطفي عبد الشافي 12
 طب السويس آالء عبد الرحمف موسي عامر 11
 طب أسواف أحمد رأفت لبيب بركات 10
 طب السويس ميادة محمد مصطفي 11
 طب السويس محمود مصطفي دياب 12
 طب حمواف شيريف حمدي الشنواني 13
 طب الفيـو رنا حامد حامد الحمموشي 14
 طب حمواف رشاد رفعت محمد رشاد ماضي 15
 طب حمواف د محمد عبد المطيؼمحسف حام 16
 طب السويس دعاء نصر عبد القادر حامد 17
 طب السويس ىاجر منير أبو الفتوح 22
 طب الفيـو ندي أحمد عبد المحسف العبد 21
 طب حمواف دينا أيمف القرعة 20
 طب أسواف محمود مدحت أحمد عثماف 21
 طب حمواف إسراء صبحي السيد 22
 طب أسواف موسي أسماء كامؿ السيد 23
 طب حمواف نانسي عزت محمد محمد إبراىيـ 24
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 طب الفيـو صفاء سعيد أحمد محميس 25
 طب حمواف أمنية بشير أحمد محمد العزاوي 26
 طب الفيـو شروؽ إبراىيـ عبد العزيز إبراىيـ  27
 طب حمواف محمد نصطفي محمد عودة 32
 طب حمواف عبد اهلل محمد محيي الديف خطاب 31
 طب السويس عبير عطوة أحمد عطوة 30
 طب الفيـو مني محمد فتحي زياف 31
 طب الفيـو نياد سعيد أحمد غنيـ 32
 طب حمواف أسامة محمد حمودة 33
 طب السويس آية خالد عامر عمي عامر 34
 طب الفيـو كريـ حمدي السيد شرشر 35
 طب السويس أسماء جابر ناصؼ 36

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعة .باستثناء الطالب المحوليف ورقيا لمبرنامج المتميز بدوف بطاقة ترشيح لجامعة المنوفية ... ...  فقةالموا
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

المقيد بالفرقة األولي عمى  نس أحمد عبد اهللأػػػ بشأف الطمب المقدـ مف الطالب/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
عتبار الدور الثاني عذر قيري نظرا النغالؽ المعبر وعدـ استطاعتو حضور االمتحانات وحرصا عمى مستقبمو وعدـ فصمو ا

 وذلؾ لظروؼ خارجة عف إرادتو .
 القــــرار :

 فقة ... ويرفع لمجامعة .الموا
 
 
 
 
 

    

 : موضوعات أخرى :رابعا
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

مػػع أبػػراـ عقػػد صػػيانة  كيديػػة لمكميػػة مػػف شػػركة مافريػػؾ ػػػػػ بشػػأف تجييػػز األسػػتوديو التعميمػػي ة اليندسػػةمػػدير اإلدار عــرض خطــاب/ 
 شامؿ .

 القــــرار :

 فقة ... ويرفع لمجامعة .الموا
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

 4/0مف الموازنة العامة بند  ألؼ جنية 30تخصيص مبمغ  الموافقة عمى ػ بشأف لمدراسات العميا والبحوثمذكرة أ.د/ وكيل الكمية 
مع ترشيح أحد السػادة أعضػاء ىيئػة التػدريس  0202/0201كتب ومجالت ووثائؽ أخرى لشراء كتب ومراجع طبية لممكتبة لمعاـ 

 . ليكوف مسئوؿ عف عممية الشراء لمقسـ
 القــــرار :

 فقة ... ويرفع لمجامعة .الموا
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: :خامسا
  112/3/11/0202رقم  الموضوع

الطفيميػات  بقسػـ األسػتاذ المسػاعدبيـاء الـدين وديـع رمضـان / الػدكتورالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .12/11/0202عمى أف يؤجؿ تعيينو حتى  والكميةقسـ أستاذ بذات اللشغؿ وظيفة بالكمية 

 ـرارـالقــ
 فع لمجامعة ... وير  الموافقة عمى مستوي األساتذة
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  111/3/11/0202الموضوع رقم 

 األمػراض المتوطنػة بقسػـ المػدرس أحمـد رجـب جـابر الجـزارة/ الػدكتورالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئـة التـدريس
 .بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمةوالكمية قسـ مساعد بذات ال أستاذلشغؿ وظيفة بالكمية 

 ـرارـالقــ
 ة ... ويرفع لمجامع عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف قةالمواف

  110/3/11/0202الموضوع رقم 

 المسػاعد طػب الحػاالت الحرجػةالمػدرس محمـد محمـود طـري  / الطبيػبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
عمػى درجػة  والكميػة نظػرا لحصػولوقسػـ بػذات ال االت الحرجػةطػب الحػ لشػغؿ وظيفػة مػدرسالتخدير والعناية المركػزة  بالكميػة  بقسـ

 الدكتوراه .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  113/3/11/0202الموضوع رقم 

القمػب واألوعيػة  بقسػـالمسػاعد المػدرس سـوزي صـالح الشـين / ةالطبيبػالموافقة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالدموية بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  111/3/11/0202الموضوع رقم 

المسػػاعد طػػب المػػدرس  ىنــادي محمــد عبــد المــنعم الفقــي/ ةالطبيبػػالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 والكمية نظرا قسـ بذات ال طب الحاالت الحرجة لشغؿ وظيفة مدرسالتخدير والعناية المركزة  بالكمية  قسـب الحاالت الحرجة

 لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

الفسػيولوجيا بالكميػة  بقسػـ المعيػدةلدسوقي محمد الدسوقي أية ا/ ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .قسـ مساعد بذات ال لشغؿ وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  110/3/11/0202الموضوع رقم 

اليسػتولوجيا بالكميػة  بقسػـ المعيػدةريـم محمـد يريـب الشـرقاوي / ةالطبيبين الموافقة عمى تعيػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .قسـ مساعد بذات ال لشغؿ وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  111/3/11/0202الموضوع رقم 

التخػدير والعنايػة  بقسػـ المعيػدةسـمر عـادل عيسـي الخـولي / ةالطبيبػلموافقـة عمـى تعيـين اػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية .قسـ مساعد بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالمركزة بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  111/3/11/0202الموضوع رقم 

ــدريسمــذكرة  ــة الت ــى تعيــين ػ بشػػأف  شــئون ىيئ ــة عم ــام / الطبيػػبالموافق األشػػعة  بقسػػـالمسػػاعد المػػدرس محمــد بســيوني الغن
 والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه .قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالتشخيصية بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  111/3/11/0202الموضوع رقم 
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األشػعة  بقسػـالمسػاعد المػدرس محمـود محمـد أحمـد معـوض / الطبيػبالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  شئون ىيئة التدريسمذكرة 
 والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه .قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسالتشخيصية بالكمية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  112/3/11/0202الموضوع رقم 

 بقسػػـالمسػػاعد المػػدرس محمــود أحمــد عبــد الفتــاح الريفــي / الطبيػػبالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  ة شــئون ىيئــة التــدريسمــذكر 
 والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه .قسـ بذات ال لشغؿ وظيفة مدرسبالكمية  الباطنة العامة

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  111/3/11/0202الموضوع رقم 

األمػراض الجمديػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعدنيـي محمـد داود د/ إعـارة تجديـد الموافقـة عمـى ػ بشػأف  مـذكرة شـئون ىيئـة التـدريس
 . 11/1/0201بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  خامسلمدة عاـ  بالكميةوالتناسمية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  011/3/11/0202وضوع رقم الم

جراحػػة بقسػػـ  األسػػتاذ المسػػاعدشــادي محمــد عبــد المــنعم د/ إعــارة تجديــد الموافقــة عمــى ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 . 7/0/0201بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف بدوف مرتب لمعمؿ  رابعلمدة عاـ  بالكميةالمسالؾ البولية 

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع لمجامعة .الموافقة .
  311/3/11/0202الموضوع رقم 

التخػدير والعنايػة المركػزة بقسػـ  المػدرسحاتم بيجـت أبـو الوفـا د/  إعارةتجديد الموافقة عمى ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/1/0201اعتبارا مف  باإلسكندريةبدوف مرتب لمعمؿ داخمية (  )إعارة ثانيلمدة عاـ  بالكمية

 : رارــالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

األنػؼ بقسػـ السػمعيات  المػدرسمـدحت فتحـي محمـد يوسـ  د/ إعـارة تجديـد الموافقة عمـى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .02/10/0202 فبالمممكة العربية السعودية اعتبارا مبدوف مرتب لمعمؿ  سادسلمدة عاـ  بالكميةواألذف والحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

األشػػعة التشخيصػػية بقسػػـ  المػػدرسســام  مصــطفي عــزب د/ إعــارة تجديــد الموافقــة عمــى ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 .5/11/0202مف  بالمممكة العربية السعودية اعتبارابدوف مرتب لمعمؿ  سادسلمدة عاـ  بالكمية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  110/3/11/0202الموضوع رقم 

الباطنة بقسـ  األستاذ المساعدوليد عبد المحسن شياب الدين د/ إعارة تجديد الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .00/1/0201بية السعودية اعتبارا مفبالمممكة العر بدوف مرتب لمعمؿ  رابعلمدة عاـ  بالكميةالعامة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

ستاذ األ القبالوى يمحمد أبو المعاطالطمب المقدـ مف د/  الموافقة عمىػ بشأف  رئيس قسـ الباثولوجيعرض خطاب أ.د/ 
 . 15/10/0214ية سيادتو بدرجة أستاذ مساعد بالقسـ إلى برد اقدم فيووالذي يمتمس  بالكمية مساعد بالقسـال

 : القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

لمدة عاـ أوؿ إعارة بالكمية المدرس بقسـ طب األطفاؿ  د/ نيمة محمد سعيدمن  النظر في ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياميا بيا . بالمممكةلمعمؿ بدوف مرتب 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  111/3/11/0202الموضوع رقم 

ألستاذ المساعد بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ بالكمية النظر في من  د/ أحمد ثروت نصار اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 ب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا .إعارة لمدة عاـ أوؿ بدوف مرت

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  022/3/11/0202الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ النظر في من  د/ مدحت سامي حسن ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 ـ أوؿ بدوف مرتب لمعمؿ بسمطنة عماف اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا .بالكمية إعارة لمدة عا

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا 
  021/3/11/0202الموضوع رقم 

كة والتعاوف العممي بيف الجامعات إبداء رأي الكمية في اتفاقيات الشرا ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . المصرية والجامعات الروسية 

 : القــــرار

 : .. ويرفع لمجامعة أعباء ماليةأي  الكمية مع عدـ تحمؿعمى البنود التالية  الموافقة
 ػ المساعدة في تفعيؿ وتنمية الصالت بيف الجانبيف .1
 ػ تبادؿ الطالب وطالب الدراسات العميا .0
 زيارات القصيرة بغرض تعزيز الجيود العممية .ػ تبادؿ ال1
 ػ تبادؿ نشاطات التدريس .2
 ػ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ػ أمراض الكبد .3
 ػ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادؿ الزيارات والباحثيف .4
 كة. ندوات وورش عمؿ منتظمة ومشتر ػ عقد مؤتمرات و 5

  020/3/11/0202الموضوع رقم 

ريف محمد موسى يالدراسية لمطبيبة/ ش األجازةإبداء رأي الكمية في مد  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
الدراسة حاليا )سابقا( فترة  المشترؾ بالنمسا األشراؼعفيفي المدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية وعضو بعثة 

 عمى نفقتيا الخاصة الستكماؿ دراستيا لمدكتوراه . 01/5/0202لمعاـ الثالث )خامس مف تاريخ السفر( لمخارج اعتبارا مف 
 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  023/3/11/0202الموضوع رقم 

س عمما بالتقرير المقدـ مف أ.د/ لمياء جماؿ الديف إحاطة المجم ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
لحضور  األمريكيةساف دييجو ػػ بالواليات المتحدة  إلىالعصبية والنفسية بالكمية وذلؾ عف سفرىا  األمراضبقسـ  أستاذالحمراوي 

 0217ديسمبر  6حتى  3ة مف لمطب النفسي واإلدماف في الفتر  األمريكية لألكاديميةالمؤتمر السنوى الثالثوف والندوة العممية 
 .   11/10/0217عمى نفقة الجامعة وقد قامت بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ 

 :القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  021/3/11/0202الموضوع رقم 

 الموافقة عمى : ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
المدرس المساعد بقسـ القمب واألوعية  أسماء عبد الكريم قناويالخاصة بالطبيبة/  وراهعنوان رسالة الدكت تعديلػػ 1

 الدموية  بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ بانجمترا وىو تعديؿ غير جوىري .
 استشاري أمراض القمب بجامعة كويف ماري بإنجمترا كمشرؼ خارجي . محمد خانجيدكتور/  إضافةػػػ 0
 :القــــرار

 لموافقة .. ويرفع لمجامعة .ا
 

 :  سابعا : موضوعات البحوث العلمية 
  021/3/11/0202الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي: ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1 أستاذ مساعد الجراحة العامة رؼ عمى بمبعد/ محمد أش 1
 1 مدرس التخدير والعناية المركزة د/ نيي عبد اهلل السيد عفيفي 0
 1 مدرس مساعد الطب الشرعي والسمـو / ريياـ حسف محمد الفرغونيط 1
 11 أستاذ مساعد جراحة العظاـ د/ عمرو عبد المرضي عمى قنديؿ 2
 1 زميؿ الطب الشرعي والسمـو فيد/ ىبو عبد الوىاب يحيي مصط 3
 0 أستاذ مساعد عالج األوراـ والطب النووي إيناس أبو بكر الخولي 4
 7 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكمينيكية أحمد عبد الرحمف سنبؿ 5
 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  020/3/11/0202الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 06/5/0202 ماجستير التوليد وأمراض النساء دينا عبد اهلل عبد السالـط/  1
 12/7/0202 ماجستير الطب الشرعي والسمـو ط/ أميرة عبد الحميد محمد ليمة 0
 05/7/0202 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ طارؽ محمد السيد رخا 1
 05/7/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/محمد عبد اهلل محمد فارع 2
 05/7/0202 ماجستير جراحة العظاـ ط/ محمد محمد أحمد رزؽ 3
 05/7/0202 ماجستير طب األطفاؿ مد أحمد فوزي البحيريط/محمود مح 4
 05/7/0202 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ ىند عبد البديع عمى عبد اهلل 5
 00/7/0202 ماجستير الجراحة العامة ط/ أحمد أسامة عبد الوىاب سالمة 6
 05/7/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ ياسميف كماؿ الديف الفقي 7
 00/7/0202 ماجستير الجراحة العامة محمد محمد مصطفي ط/ أسامة 12
 05/7/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/ محمد موسي حسف الشوني 11
 05/7/0202 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ ريياـ المتولي أحمد إبراىيـ 10
 05/7/0202 ماجستير التخدير والعناية المركزة ط/ مديحة ماىر أحمد بدوي 11
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 01/7/0202 ماجستير عمـ التشريح واألجنة مة محمد إبراىيـ شبانوط/ فاط 12
 06/7/0202 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية ط/ نصرة دخيؿ عبد الرحمف رسالف 13
 03/6/0202 ماجستير طب األسرة ط/ مروة إبراىيـ عمى زايد 14
 2/12/0202 تيرماجس األمراض الجمدية والتناسمية ط/ والء الشناوي إبراىيـ حسف 15

 
 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  021/3/11/0202الموضوع رقم 

أستاذ الموافقة عمى المشروع البحثي المقدم من أ.د/ نبيل الكفراوي  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 .العامةبقسـ الباطنة 

 :القــــرار

 عة .الموافقة .. ويرفع لمجام
  021/3/11/0202الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة عمى ترشي   ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 ذ مساعد بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع أستا   ــــ د/ زينب عبد العزيز قاسمي2 
 مة وطب المجتمع ذ مساعد بقسـ الصحة العاأستا  ــــ د/ داليا السيد دسوقي عبد الاله0 
 ذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية أستا  ــــ د/ سالي محمد إبراىيم الحفناوي3 
 زميؿ بقسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية   ــــ د/ ىبو عبد الوىاب يحيي مصطفي4 

 لمحصول عمى مكافأة النشر العممي .
 :القــــرار

 امعة .الموافقة .. ويرفع لمج
 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :

  021/3/11/0202الموضوع رقم 

الموافقة عمى عرض مواد الالئحة التي تـ اإلضػافة ألييمػا لتسػجيؿ التعمػيـ اليجينػي  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
 ( .01ػػ  02 ػػ16ػػػ  13ػػ 5ػػ  4ػػػ  1)نظاـ دراسة ػػػ امتحاف( )المادة 

 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  012/3/11/0202الموضوع رقم 

وؿ تدريس المحتوي العممي لمدراسػات العميػا باألقسػاـ وتقسػيـ المحتػوي )محاضػرات دج ـ بشأنالكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل
 ػػػ التواجد عف بعد( .

 :القــــرار

 ع لمجامعةالموافقة .. ويرف
  011/3/11/0202الموضوع رقم 

 امتحاف الجزء الثاني دور إبريؿ )شرعي ػػ قمب ػػ أطفاؿ ػػػ تجميؿ( . ـ بشأنالكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل
 نيجزء الثا 10/1/0201التاريخ المتوقع .. جزء أوؿ 13/10/0202التاريخ المتوقع  واالستعداد لدور أكتوبر المؤجؿ

 :القــــرار

 سرعة االنتياء مف التصحيح
  010/3/11/0202الموضوع رقم 

ميؿ األكاديمي لطمبة الدراسات العميا سػواء المسػجميف الجػدد يضرورة إنشاء وتفعيؿ اال ـ بشأنالكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل
 ( .01ػػػ  13مالحظات لحساب )مادة  في  دورة القيد الجديدة .

 :القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
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  013/3/11/0202الموضوع رقم 

       نظاـ الساعات المعتمدة  ـ بشأنالكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل
   دكتوراه       ماجستير       دبمـو 

   4   7   7  جزء األوؿ  
   12   16   16  جزء الثاني  
   7   1   1  كراسة أنشطة  
 13   4   ػػػػػػػػػػ   رسالة  
 :القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  011/3/11/0202الموضوع رقم 

  .00شروط منح الدرجة العممية مادة  ـ بشأنالكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل
 % .53نسبة الحضور عف  ػػػ حضور الفترة الدراسية طبقا لمساعات المعتمدة عمى أال يقؿ1  
 الرسالة . اقشةػػػ اجتياز امتحاف جزء األوؿ وجزء ثاني ومن0  
 ػػ التقدـ ببيانات التدريس العممي وكراسة األنشطة المعتمدة مف القسـ .1  
 :القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  011/3/11/0202الموضوع رقم 

  الخطاب المرسؿ مف د/ مدير المجمة العممية لمعرض والمناقشة . ـ بشأنوالبحوث الكمية لمدراسات العميا مذكرة أ.د/ وكيل
ػػػػػ دعػػوة رؤسػػاء األقسػػاـ لترشػػيح محكمػػيف )داخمػػي ػػػػػ خػػارجي( أقسػػاـ قػػاموا بػػالرد : الجراحػػة العامػػة ػػػػػػ قسػػـ جراحػػة 0تغيػػر موقػػع المجمػػة ػػػػػ 1

 ػػػ مناقشة األمور المالية .1 ػػػػػ الميكروبيولوجياالمسالؾ البولية ػػػػ تجميؿ والحروؽ ػػػػػ الباثولوجيا  
 :القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة
  010/3/11/0202الموضوع رقم 

الوضع الخاص بالسادة أعضاء ىيئة التدريس القػائميف بأجػازة وتعػديؿ لجنػة اإلشػراؼ  ـ بشأنالكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل
)قػػاـ بػػالرد  6/5/0202( مػػف قػػانوف تنظػيـ الجامعػػات وخطػػاب أ.د/نائػػب رئػػيس الجامعػػة بتػػاريخ 122بقػػا لمػػاد ورد فػػي مػػادة )الخاصػة بيػػـ ط

 التخػدير ػػػػػ التشػريح  قسـ( : الطب الشرعي ػػػ الطفيميات ػػػػ الفارماكولوجيا ػػ ػطب األسرة ػػػ النساء والتوليد ػػػػػ اليسػتولوجيا ػػػػ جراحػة العظػاـ ػػػػػ 11
 ػػػ الكيمياء الحيوية ػػػػ الجراحة العامة ػػػػػ الباثولوجيا ػػػ المسالؾ البولية .

 :القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  011/3/11/0202الموضوع رقم 

ديػد لمقسػـ الطمب المقػدـ مػف أ.د/ طػارؽ ىاشػـ السػتخراج شػيادة دكتػوراه بالمسػمي الج ـ بشأنالكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل
 )القسـ عالج األوراـ والطب النووي( .

 :القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  011/3/11/0202الموضوع رقم 

رسػػالة الػدكتوراه الخاصػػة بالطبيػب/ محمػػود البحيػري بقسػػـ األطفػاؿ والػػذي لػـ يكمػػؿ  ـ بشـأنالكميــة لمدراسـات العميــا والبحوثــ مـذكرة أ.د/ وكيــل
 والمؤىمة وعدـ إتباع اإلجراءات القانونية . ةدعدد الساعات المعتم

 :القــــرار

 يؤجؿ اعتماد التقارير ومنح الدرجة لحيف استكماؿ عدد الساعات المعتمدة والعرض عمي لجنة الدراسات العميا بالكمية
 

  011/3/11/0202الموضوع رقم 
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بشػأف اسػػتحداث درجػات عمميػػة ارد مػف قسػـ أمػػراض الباطنػة العامػػة الخطػاب الػػو  ـــ بشــأن الكميـة لمدراســات العميــا والبحـوث مـذكرة أ.د/ وكيــل
وىػي )ماجسػتير أمػراض وزراعػة الكمػي ػػػػ ماجسػتير أمػراض الػػدـ ػػػػ ماجسػتير الغػدد الصػماء ػػػػ دكتػوراه أمػراض وزراعػة الكمػي ػػػػػ  بالقسػـ جديػدة

 .دكتوراه أمراض الدـ ػػػ دكتوراه الغدد الصماء (
 :القــــرار

يعرض عمى لجنة الدراسات جميع الوحدات المذكورة ماعدا وحدتي ) المناعة والروماتيـز ػػػػ ووحدة الجياز اليضمي(  الموافقة عمي
 .. ويرفع لمجامعةحضور رؤساء األقساـ المعنية .مع العميا 

  002/3/11/0202الموضوع رقم 

بػػوؿ االعتػػذار المقػػدـ مػػف الطبيػػب/ أسػػامة رفعػػت عويضػػة عػػف عمػػى ق الموافقػػة مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث ـ بشــأن
 امتحاف الشفوي والعممي الجزء الثاني . 0202حضور دور إبريؿ 

 :القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  001/3/11/0202الموضوع رقم 

 يـ اليجيف عف بعد ونظاـ االمتحاف.عمى تطبيؽ نمط التعم الموافقة مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
 :القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  000/3/11/0202الموضوع رقم 

 كؿ مف : إلى كمية طب جامعة بنيا . انتدابعمى  الموافقة مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن
 ساعات عممي( . 0ساعات نظري ػػػ  0بواقع يـو أسبوعيا ) ػػػ د/ أمؿ أحمد سالمة أستاذ مساعد بقسـ طب األسرة1 
 ساعات عممي( . 0ساعات نظري ػػػ  0ػػػ د/ مروة محمد محسب مدرس بقسـ طب األسرة بواقع يـو أسبوعيا)0 
 :القــــرار

 ... ويرفع لمجامعةالموافقة بما ال يخؿ عمي العممية التعميمية بالكمية 
  003/3/11/0202الموضوع رقم 

 Grand roundمقػاء الربػع السػنوي لعمى فحص ونشر اثنيف مف دراسة الحالة المقدـ خالؿ ا الموافقة ـ بشأن مدير وحدة التدريب والتعميم الطبي المستمرذكرة د/ م
 خؿ المستشفيات الجامعية .لممستشفيات الجامعية في المجمة العممية لمكمية بدوف تكمفة نشر كحافز لألطباء المقيميف عمى نشر الحاالت المميزة مف دا

 القــــرار:

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  001/3/11/0202الموضوع رقم 

أسػتاذ بالقسػـ لتقػدميا لمحصػوؿ عمػى دبمػـو التعمػيـ الطبػي  دعالطمب المقدـ مف أ.د/ نانسي يوسؼ أسػ ػ بشأفػػػػ رئيس قسـ الباثولوجيأ.د/  عرض خطاب
    مف جامعة قناة السويس .

 :ــرارالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  001/3/11/0202الموضوع رقم 

ودكتػوراه ( دبمػـو وماجسػتير  47لعػدد ) مـد فتـرة الدراسـةالموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث ـ بشـأن
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 :  ... ويرفع لمجامعةمى النحو التالي ع لمدة عام آخرليـ  مد فترة الدراسةالموافقة عمى 
 ماجستير طب وجراحة العيف   أماني محمد البكري محمدػ ط/ 1
 ماجستير طب وجراحة العيف   منار محمد أميف صبيحػ ط/ 0
 ماجستير طب وجراحة العيف   أميرة كماؿ عبد المطمب ػ ط/ 1
 ماجستير طب وجراحة العيف   لمياء طاىر محمد قشقوشػ ط/ 2
 ماجستير الجراحة العامة  محمد عمي عبد الحميد مخموؼط/ ػ 3
 ماجستير الجراحة العامة  محمود محمد القطب البالسي ػ ط/ 4
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد محمد عبد العزيز حجازيػ ط/ 5
 ماجستير الجراحة العامة  طاىر محمد عبد الحميـ الغزاليػ ط/ 6
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 الجراحة العامة ماجستير   ىشاـ محمود مديفػ ط/ 7
 ماجستير األمراض النفسية والعصبية   أحمد رمضاف محمد موافيػ ط/ 12     
 ماجستير األشعة التشخيصية   أية خيرت عمي مصطفيػ ط/ 11      
 ماجستير األشعة التشخيصية  زينب مصطفي شحاتو بيصارػ ط/ 10      
 لتشخيصيةماجستير األشعة ا   مي أحمد غباشي ربيعػ ط/ 11      
 ماجستير األشعة التشخيصية  محمد خالد صالح الديف الشافعيػ ط/ 12      
 ماجستير األشعة التشخيصية  بسمة محمد عبد الحميد الجنديػ ط/ 13      
 ماجستير األشعة التشخيصية ىدير عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطيػ ط/ 14      
 عاميف اجستير األشعة التشخيصيةم   محمد عبد الجواد السيسيػ ط/ 15      
 ماجستير األشعة التشخيصية   ىاجر صبحي عمي صقرػ ط/ 16      
 ماجستير األشعة التشخيصية   شييرة أحمد السيد سالـػ ط/ 17      
 ماجستير القمب واألوعية الدموية   حمادة أحمد السيد شكرػ ط/ 02      
 اجستير جراحة العظاـم   أحمد عبد اهلل عمي يحييػ ط/ 01      
 ماجستير جراحة العظاـ   حساـ محمد ىود أبو طيبةػ ط/ 00      
 ماجستير جراحة العظاـ  أنس منصور عبد الفتاح ناصرػ ط/ 01      
 عاميف  ماجستير القمب واألوعية الدموية   محمد سيد أحمد حمصػ ط/ 02      
 ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية  ىبو اهلل بسيوني محمد المخمصاويػ ط/ 03      
 ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية   نسريف البادي البشبيشيػ ط/ 04      
 ماجستير الباثولوجيا االكمينيكية   سمر سعيد أحمد السيدػ ط/ 05      
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   مروة صالح أحمد النشارػ ط/ 06      
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد عالـ رحاب كماؿػ ط/ 07      
 ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع   دعاء ناصر محمد السيدػ ط/ 12      
 ماجستير الفارماكولوجيا االكمينيكية  آية جماؿ الديف أبو العينيف حشادػ ط/ 11      
 ينيكيةماجستير الفارماكولوجيا االكم   عمر عمي عمي أبو شاديػ ط/ 10      
 ماجستير الفارماكولوجيا االكمينيكية   آية جابر إبراىيـ كشؾػ ط/ 11      
 ماجستير طب األسرة   مروة إبراىيـ عمي زايدػ ط/ 12      
 ماجستير الطب الطبيعي والتأىيؿ  إيماف عبد المعبود محمد السيسيػ ط/ 13      
 الجمدية والتناسمية ماجستير األمراض   ىياـ عاطؼ أحمد عمرػ ط/ 14      

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  نيرة محمد عبد العزيز قاسـػ ط/ 15      
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   شيماء بسيوني زكي إبراىيـػ ط/ 16      
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    نانسي محمد فايزػ ط/ 17      
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  حسيف عبد الرحمف سميـمروة ػ ط/ 22      
 ماجستير طب األطفاؿ  شريف سعد عبد الحميـ شاىيفػ ط/ 21      
 ماجستير طب األطفاؿ   ىدي عمي محمد العباسيػ ط/ 20      
 ماجستير طب األطفاؿ   أحمد حسني حسنيف سعدػ ط/ 21      
 ماجستير طب األطفاؿ  القادر فوزية محمد حسف عبدػ ط/ 22      
 ماجستير طب األطفاؿ  ريـ صالح عبد الرسوؿ عفيفيػ ط/ 23      
 ماجستير طب األطفاؿ  محمد أحمد مجدي عبد الياديػ ط/ 24      
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 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  فاطمة جالؿ عبد المقصود عميػ ط/ 25      
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف   نجواف سعيد محمود خالدػ ط/ 26      
 ماجستير طب المناطؽ الحارة   سحر زكريا نصار ػ ط/ 27      
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  إسالـ محمد جماؿ أحمد بدويػ ط/ 32      
 دبمـو جراحة العظاـ  محمد مبروؾ بيي الديف رمضافػ ط/ 31      
 دبمـو جراحة العظاـ  مصطفي ىندي متقاؿ متقاؿػ ط/ 30      
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية   رانيا عمي فتوح محمدػ ط/ 31      
 دبمـو األمراض العصبية والطب النفسي   أحمد محمد السيد جعارةػ ط/ 32      
 دبمـو أمراض الباطنة العامة   باسـ أحمد محمد حجابػ ط/ 33      
 دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية  د الجزارنجوي أبو اليزيد عبد الحميػ ط/ 34      
 ماجستير طب المناطؽ الحارة   دينا محمود إبراىيـ زرزورةػ ط/ 35      
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  شيماء عبد الغني محمد أبو العطاػ ط/ 36      
 ماجستير السمعيات  نياد يسري عبد المنعـ ديابػ ط/ 37      
 ماجستير طب المناطؽ الحارة   محمد عبد القادر عمي عيد/ ط 42      
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  عبد الغني أحمد محمد جويدػ ط/ 41      
 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلـ عبد الحميد عبد اهلل عبد الحميد مصطفيػ ط/ 40      
 جستير الصحة العامة وطب المجتمعما  فاطمة شحات محمد عثمافػ ط/ 41      
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أيمف عالء محمد المسديػ ط/ 42      
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد بينسي الشياتػ ط/ 43      
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   مصطفي مجدي الشابوريػ ط/ 44      
 ماجستير الحاالت الحرجة   يأحمد عيد عباس غاز ػ ط/ 45      
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف   نورا محمد محمد مبارؾػ ط/ 46      
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية  إيماف رصا أحمد عبد العزيزػ ط/ 47      

  000/3/11/0202الموضوع رقم 

( درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػوراه 03لعػدد ) إيقـا  القيـدمػى ػ بشػأف الموافقػة ع مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

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

 بأثر رجعي      1/12/0216مف  يفلمدة عام ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد عبد الرؤؼ عبد الحميدػػ ط/ 1
 بأثر رجعي      1/12/0217مف    لمدة عاـ ماجستير أمراض الباطنة العامة   مي مجدي سعد زيد/ ػػ ط0
 لظروؼ خاصة      1/12/0202مف    لمدة عاـ   ماجستير طب األسرة ىبو أحمد السيد صالح الديفػػ ط/ 1
 بأثر رجعي      1/12/0215مف  لمدة عاـ    ماجستير طب األسرة  مروة إبراىيـ عمى زايدػػ ط/ 2
 بأثر رجعي      1/12/0215مف  لمدة عاـ  ماجستير األشعة التشخيصية   محمد عبد الجواد السيسيػػ ط/ 3
 بأثر رجعي      1/12/0216مف  لمدة عاـ  ماجستير األشعة التشخيصية  دعاء مشرؼ عبد السميع محمدػػ ط/ 4
 لظروؼ خاصة      1/12/0202مف    لمدة عاـ إلكمينيكية ماجستير الباثولوجيا ا  داليا سعيد عبده محمودػػ ط/ 5
 بأثر رجعي      1/12/0214مف    لمدة عاـ دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية   وساـ محمد محمد راضوافػػ ط/ 6
 لظروؼ خاصة 1/12/0202مف  لمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مروة صبحي عبد الحميدػػ ط/ 7

 لظروؼ خاصة      1/2/0202مف  لمدة عاـ دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية وفاء عبد العزيز عبد العزيز ػػ ط/12
 لظروؼ خاصة      1/12/0202مف  لمدة عاـ دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية يارا أنس عطية أبو طاحوفػػ ط/ 11
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 بأثر رجعي   1/2/0214مف  لمدة عاـ اماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتي  سحر زكريا نصارػػ ط/ 10
 بأثر رجعي   1/2/0214مف  لمدة عاـ  ماجستير طب وجراحة العيف أماني محمد البكري محمدػػ ط/ 11
  و  1/2/0213إلى  1/2/0211مف يف لمدة عام    ماجستير الجراحة العامة ياسر إبراىيـ محجوب أحمدػػ ط/ 12

 بأثر رجعي 1/2/0216إلى  1/2/0215مف  لمدة عاـ
 لظروؼ خاصة   1/12/0217مف  لمدة عاـ        ماجستير التوليد وأمراض النساء أسماء حاـز محمود المميحػػ ط/ 13
 بأثر رجعي   1/12/0212مف يف لمدة عام   ماجستير جراحة العظاـ أحمد عبد اهلل عمى يحييػػ ط/ 14
 بأثر رجعي   1/12/0216مف  لمدة عاـ   ماجستير جراحة العظاـ أحمد مسعد محمد الشرقاويػػ ط/ 15
 بأثر رجعي    1/12/0217مف  لمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  مروة أحمد محيسفػػ ط/ 16
 لظروؼ خاصة   1/2/0202مف  لمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية إيماف محمود مصطفي فميمةػػ ط/ 17
 لظروؼ خاصة   1/2/0202مف  لمدة عاـ ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ط عبد المتعاؿأسامة عبد الباسػػ ط/ 02
 بأثر رجعي    1/12/0212مف  لمدة عاـ  ماجستير الحاالت الحرجة عبد الحميد عبد اهلل عبد الحميدػػ ط/ 01
 بأثر رجعي    1/12/0216مف  لمدة عاـ  ماجستير الحاالت الحرجة  أحمد عيد عباس غازيػػ ط/ 00
 بأثر رجعي    1/2/0217مف  لمدة عاـ  ماجستير التوليد وأمراض النساء  إيماف نبيؿ فتحيػػ ط/ 01
 لظروؼ خاصة   1/2/0202مف  لمدة عاـ   ماجستير الطفيميات إيماف السيد محمد عبد الحميدػػ ط/ 02
 بأثر رجعي 1/12/0216مف  لمدة عاـ   ماجستير األشعة التشخيصية   دعاء حمدي شاىيفػػ ط/ 03

  001/3/11/0202الموضوع رقم 

 ( درجة ماجستير تخصصات مختمفة .0لعدد )ػ بشأف الموافقة عمى إلغاء  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع لمجامعةليـ عمى النحو التالي : عمى إلغاءالموافقة 
 بناءا عمى طمبيا  ماجستير الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ    ة الفقيأماني رمزي سالمػػػ ط/ 1
 لظروؼ خاصة     دكتوراه التخدير والعناية المركزة   دنيا ىاني سعد أبو عضمةػػػ ط/ 0

  001/3/11/0202الموضوع رقم 

ــة لمدراســات العميــا والبحــوث  ــذكرة أ.د/ وكيــل الكمي ــة  ػػػ بشػػأفم ــة عمــى تعــديل لجن ( درجػػة ماجسػػتير 16لعػػدد )اإلشــرا  الموافق
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

   ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة تعديل لجنة اإلشرا الموافقة عمى 
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  فاطمة الزىراء صالح سعيد ـ ط/2

 بالكمية . ا اإلكمينيكيةالباثولوجيبقسـ مساعد أستاذ   ىد/ إيمان عمى أحمد كل من:  ةضافبإ
 . بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةبقسـ مدرس   د/ رييام صالح الزيات  

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   نسرين البادي البشبيشي ـ ط/0
 . بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةبقسـ مدرس    د/ ريم محسن الخولي ةضافبإ
 

 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية  أميرة سامي محمد المغربي ـ ط/3
 . بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةبقسـ مساعد أستاذ   د/ إيمان عمى أحمدى ةضافبإ

 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية   أسماء محمد الشيمي ـ ط/4
 . بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةبقسـ مدرس   بإضافة د/ سارة محمود الديب

 )تنازلو عمى اإلشراؼ( . بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةبقسـ مساعد أستاذ  ل عبد المحسن منتصرورفع اسم د/بال 
 األمراض العصبية والطب النفسيماجستير   عمرو عبد السالم زكي منصور ـ ط/5
 )سفرىا لمخارج( بالكمية األمراض العصبية والنفسيةبقسـ  مدرس  جيالن محمود سالمد/ برفع اسم 
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ضافة   . بالكمية األمراض العصبية والنفسيةبقسـ مدرس   د/ مني صبري الخوليوا 
 األمراض العصبية  دكتوراه  فاطمة أحمد عبد الفتاح السيد ـ ط/6

 )سفرىا لمخارج( بالكمية األمراض العصبية والنفسيةبقسـ مدرس   برفع اسم د/ جيالن محمود سالم
 األطفال ماجستير طب  عائشة نادي عبد القادر عمر ـ ط/7

 . بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةبقسـ مساعد أستاذ   بإضافة د/ إيمان عمى أحمدى
 ماجستير طب األطفال  فوزية محمد حسن عبد القادر ـ ط/8

 . بالكمية طب األطفاؿبقسـ مدرس   بإضافة د/ زينب صبري أبو زنو
 دكتوراه طب األطفال   أحمد نبيل سعيد البزار ـ ط/9
 . بالكمية طب األطفاؿبقسـ مدرس  / زين عبد المطي  عمربإضافة د

 دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا  عمياء عمى عبد القادر أبوفدان ـ ط/22
 . بالكمية األمراض المتوطنةبقسـ زميؿ  بإضافة د/ أيمن عبد الحميم محمد

 ذاره عف الرسالة(.)اعت بالكمية األمراض المتوطنةبقسـ مدرس   ورفع اسم د/ أيمن أحمد صقر
 ماجستير طب وجراحة العين  ىند جمال عبد اهلل ينيمي ـ ط/22

 . بالكمية طب وجراحة العيفبقسـ  أستاذ مساعد  سامي عبد العزيز بإضافة د/ محمد
 ماجستير الجراحة العامة  محمد عمى صالح أبو سمره  ـ ط/20

 . بالكمية حة العامةالجرابقسـ أستاذ مساعد   بإضافة د/ محمد أشر  عمى بمبع
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية   أماني محمد عبد المقصود  ـ ط/23

 ( .بناءا عمى طمب سيادتو لإلعارة) بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةأستاذ بقسـ  عماد فييم عبد الحميمد/أ.رفع اسم ب
 ة دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكي  سمر شوقي خميفة سالمان  ـ ط/24

 )بناءا عمى طمب سيادتو لإلعارة( . بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةأستاذ بقسـ  عماد فييم عبد الحميمد/أ.رفع اسم ب
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية   حنان حسن عمى الشيتي  ـ ط/25

 ذار المشرؼ عف الرسالة( .)اعت بالكمية الباثولوجيا اإلكمينيكيةأستاذ بقسـ  عماد فييم عبد الحميمد/أ.رفع اسم ب
 دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    منى صالح السيد سبل ـ ط/26

 )لسفرىا لمخارج( . بالكمية الميكروبيولوجيابقسـ مساعد أستاذ   إيمان حسني سالمرفع اسم د/ب
ضافة   بالكمية الميكروبيولوجيابقسـ مساعد أستاذ   أسماء محمد البرلسيد/وا 

 ظامجراحة العماجستير   وليد جالل عبد الحميد الشناوي /ـ ط27
 . بالكمية ظاـجراحة العبقسـ أستاذ مساعد   أحمد إبراىيم زايدهبإضافة د/ 
 دكتوراه جراحة العظام عبد الحميد سالم عبد الحميد راج  ـ ط/28

 . بالكمية جراحة العظاـبقسـ مدرس   بإضافة د/ عماد بدوي بدوي
 
 

  001/3/11/0202الموضوع رقم 

ماجســتير ( رسػػالة 3لعػػدد ) تعــديل موضــوع الرســالةالموافقــة عمــى  ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
 تخصصات مختمفة .ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

   ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة موضوع الرسالةتعديل الموافقة عمى 
 تعديال يير جوىريا  دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا  لقادر أبو فدانعمياء عمى عبد ا ـ ط/2
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ستئصاؿ الطحاؿ الجراحي في  موضوع الرسالة : دراسة مقارنة أماف وفاعمية استخداـ الميكروويؼ لمطحاؿ عف طريؽ الجمد وا 
 ... بناءا عمى طمب المشرؼ .مرضي التشمع الكبدي المصحوب بنشاط الطحاؿ .

 تعديال يير جوىريا  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا  اط  عبد ربو أبو عمرأنس ع ـ ط/0
دراسة فاعمية وأماف التخثر ببالزما االرجوف في عالج مضاعفات األوعية الدموية لممستقيـ الناتجة عف العالج  موضوع الرسالة :

 اإلشعاعي لمحوض ... بناءا عمى طمب المشرؼ .
 تعديال يير جوىريا    دكتوراه جراحة العظام د الحميد راج عبد الحميد سالم عب ـ ط/3

دراسة النتائج األولية لعالج فقد العظاـ باستخداـ دعامات التانتمـ مخروطة الشكؿ في حاالت مفاصؿ الركبة  موضوع الرسالة :
 ... بناءا عمى طمب المشرؼ . الصناعية
 تعديال جوىريا   األوعية الدمويةماجستير أمراض القمب و  أحمد معوض محمد الخولي ـ ط/4

تقييـ وظائؼ البطيف األيمف في المرضي الذيف يعانوف مف أمراض القمب الخمقية مع تحويمة مف اليسار إلى  موضوع الرسالة :
 اليميف عف طريؽ التصوير بالموجات الصوتية عمى القمب بواسطة التتبع الرقطي ... بناءا عمى طمب المشرؼ .

 تعديال يير جوىريا    ماجستير أمراض الباطنة العامة  ح النشارمروة صال ـ ط/5
 تنمية المعرفة الصحية لمرضي الغسيؿ الكموي المنتظـ بمحافظة المنوفية ... بناءا عمى طمب المشرؼ . موضوع الرسالة :

  032/3/11/0202الموضوع رقم 

( رسػالة 1لعػدد )تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة تعـديل قة عمـى المواف ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 تخصصات مختمفة .ماجستير 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة..  ليـ عمى النحو التاليلمجنة ا تشكيلتعديل الموافقة عمى 
 ماجستير طب األطفال    محمد صالح شمبي ـ ط/2

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ألطفاؿطب ا بقسـ اذأست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفي ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ مساعد بقسـ اذأست   محمود أحمد الحاويد/   ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفاؿ بقسـ اذأست   أحمد عبد الباسط أبو العزد/ أ.ػ 
 ماجستير األشعة التشخيصية    ي شاىيندعاء حمد ـ ط/0

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعبقسـ اذ أست    أشرؼ أنس زيتوف د/أ. ػ

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ مساعد بقساذ أست   شيماء عبد الحميد حسنيف د/  ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست   مدحت محمد رفعت د/أ. ػ
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا    مصطفي أنور عبد الرحيم ـ ط/3

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست   محمد عالء الديف نوح د/أ. ػ
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمساعد بقسـ اذ أست    جماؿ سعد الديب د/   ػ
 قناة السويس ةعجامبكمية الطب  ػػػػةاألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ اذ أست   مصطفي محمد راغب د/أ. ػ

  031/3/11/0202الموضوع رقم 

( رسػالة 1لعػدد )تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة إعـادة الموافقة عمـى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 تخصصات مختمفة .ماجستير 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة..  نحو التاليليـ عمى اللمجنة ا تشكيلإعادة الموافقة عمى 
 ماجستير طب األسرة   ىند عماد الدين العباسي ـ ط/2
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  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب طب المجتمع الصحة العامة و  ورئيس قسـاذ أست   أميمة أبو الفتح محروسد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة طب األسػػػػػػػ مساعد بقسـاذ أست   نورا عبد اليادي خميؿد/   ػ 
 ةػػػػػػػػػػفيالمنو  ةعجامبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  مساعد بقسـاذ أست   نجوي نشأت حجازيد/   ػ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  مساعد بقسـاذ أست   غادة محمود أحمد خفاجيد/   ػ 
 ماجستير طب األسرة   نيال سرور عبد الفضيل ـ ط/0

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  بقسـاذ أست  محمد المصيمحي شاىيف ىالةد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب طب المجتمع ػػػة العامة و الصحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   ىويدا أنور الشاذلىد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  مساعد بقسـاذ أست   نورا عبد اليادي خميؿد/   ػ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  مساعد بقسـاذ أست   غادة محمود أحمد خفاجيد/   ػ 
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد أحمد صبري ـ ط/3

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  مساعد بقسـاذ أست    محمود كامؿ أحمدػ د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  مساعد بقسـاذ أست   محمد يحي عبد الخالؽػ د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  بقسـ مساعداذ أست   تيمور مصطفي عبد اهللػ د/ 

  030/3/11/0202الموضوع رقم 

( رسػػالة  40لعػػدد ) تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ات مختمفة .ماجستير ودكتوراه تخصص

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعةلمجمة .. قبول النشر باوذلك بعد ليـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيل
 ماجستير الجراحة العامة    ىشام محمود مدين ـ ط/2

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامةالجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   محمد ليثى أحمد بدرد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بقسـاذ أست  أحمد محمد جماؿ الديف عزبد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بقسـاذ أست   وليد أحمد محمد بدويد/ أ.ػ 

 ماجستير الجراحة العامة   ياسر إبراىيم محجوب أحمد ـ ط/0
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بقسـاذ أست   عادؿ محمود حنفيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة مساعد بقسـاذ أست    طارؽ محيي راجحد/   ػ 

 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  جراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بقسـاذ أست   محمود مصطفي محمد طود/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػابجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   حساـ عبد الحكيـ النعمانيد/ أ.ػ 

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير الجراحة العامة   محمد عمى الحميد مخمو  ـ ط/3

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػةجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ورئيس قسـاذ أست   حاتـ محمود سمطافد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال بقسـاذ أست   عالء عبد العظيـ السيسيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراحال قسـباذ أست   محمد صبري عمارد/ .أػ 
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجام لكبد القومػػػػػػػػػػػػيبمعيد ا جراحة العامػػػػػػػػةال ورئيس قسـاذ أست   إبراىيـ عبد القادر سالمةد/ أ.ػ 
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 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير الجراحة العامة   محمود محمد القطب البالسي ـ ط/4

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػامةالجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مساعد بقسـاذ أست    طارؽ محيي راجحد/   ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة مساعد بقسـاذ أست   محمد عبد الجميؿ البمشيد/   ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة عد بقسـمسااذ أست   عاصـ فايد مصطفيد/   ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجام بمعيد الكبد القومػػػػػػػي الجراحة العػػػػػػػػػامة مساعد بقسـاذ أست   إسالـ إسماعيؿ أيوبد/   ػ 
 صوت واحد( نيالثا و األوؿأف يكوف )عمي 

 ماجستير طب األطفال   نرمين عالء الدين نجيب شقرة ـ ط/5
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفيالمن ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   سيير سيد أبو العالد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطفػػػ بقسـمساعد اذ أست   نجالء فتحي برسيـد/   ػ 

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ورئيس قسـاذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القومي ػػػػػػػػػػػػػػاؿاألطفػػػػػػػػػػػػ طب قسـورئيس اذ أست   نرميف محمد العدويد/ أ.ػ 
 احد(صوت و  نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 

 ماجستير طب األطفال    سارة عبد الفتاح محمد ـ ط/6
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ورئيس قسـاذ أست    حمد أنور خطابأد/ أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   أشرؼ محمد شاىيفد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األطفال    ىشام محمد السيد محمد ـ ط/7
  المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   آليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األطفال    شيماء محمد أحمد نمير ـ ط/8
  المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ورئيس قسـاذ تأس    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطفػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمساعد اذ أست   نجواف يسري صالحد/   ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   أحمد عبد الباسط أبو العزد/ أ.ػ 
 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 

 ماجستير طب األطفال   إيمان نصر الدين خميل البربري ـ ط/9
  : المجنة

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ورئيس قسـاذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مساعد بقسـاذ أست   محمد سعيد المكاويد/   ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   حمد عبد الباسط أبو العزأد/ أ.ػ 
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 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    المحسنسارة جمال إبراىيم عبد  ـ ط/22

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست   شوقي محمود الفرارجي د/أ.ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  تناسميةاألمراض الجمدية والورئيس قسـ اذ أست    عالء حسف مرعي د/أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست   أحمد عبد الوىاب صالح د/أ.ػ 

 اض الجمدية والتناسميةماجستير األمر    مروة صال  صال  أبو عاشور ـ ط/22
  المجنة :

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست   مصطفي أحمد ىماـ د/أ.ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست   محمد عبد الواحد جابر د/أ.ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست   أحمد عبد الوىاب صالح د/أ.ػ 

 ألمراض الجمدية والتناسميةماجستير ا   والء الشناوي إبراىيم حسن ـ ط/20
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةورئيس قسـ اذ أست    عالء حسف مرعي د/أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست    عزة جابر عنتر د/أ.ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست   نعيـ محمد عبد النبي د/أ.ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية    مي أحمد يباشي ربيع ـ ط/23
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةقسـ بمساعد اذ أست   شوقي عبد اهلل محمد د/  ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةقسـ بمساعد اذ أست   شيماء عبد الحميد حسنيف د/  ػ 

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعة التشخيصيقسـ باذ أست    محمد أحمد يوسؼ د/أ. ػ

 ماجستير األشعة التشخيصية   محمد عبد الجواد السيس ـ ط/24
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةورئيس قسـ  اذأست   بسمة عبد المنعـ دسوقي د/أ.ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمنوفيا ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ  اذأست   محمد عبد العزيز معالي د/أ.ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمساعد بقسـ اذ أست   ىيثـ ىاروف السعيد اماـ د/  ػ 

 خيصيةاألشعة التش ماجستير   دعاء مشر  عبد السميع ـ ط/25
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمساعد بقسـ اذ أست   شيماء عبد الحميد حسنيف د/  ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمساعد بقسـ اذ أست   وليد عبد الفتاح موسي د/  ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنط ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست   أميف محمد أميفمحمد  د/أ. ػ

 التشخيصية األشعة دكتوراه   آية خيرت عمى مصطفي ـ ط/26
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ  اذأست   محمد رمضاف الخولي د/أ.ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػةاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ  اذأست    حاـز حسف عيد د/أ.ػ 

 ػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ  اذأست   مدحت محمد رفعت د/أ. ػ

 ماجستير جراحة العظام   أحمد عبد اهلل عمى يحيي ـ ط/27
  المجنة :
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبقسـ  اذأست   ىشاـ محمد الموافي د/ػ أ.

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست    بياء زكريا محمد د/ػ   

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ  اذأست    وليد محمد عويس د/ػ أ.

 ماجستير جراحة العظام    عمر محمد حسن عبده ـ ط/28
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامة الطب بكمي جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبقسـ  اذأست    السيد مرسي زكي د/ػ أ.

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست    عمرو عيد درويش د/ػ   

 اإلسكندرية ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست    محمد أحمد الشيخ د/ػ   

 ماجستير جراحة العظام   محمد عبد الرحمن محمد عماره ـ ط/29
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمساعد بقسـ  اذأست    ىشاـ فتحي غنيـ د/ػ   

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست   عمرو صابر السيد د/ػ   

 اإلسكندرية ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست   ادعبد اهلل سعيد حم د/ػ   

 ماجستير جراحة العظام   محمد سمير فتحي السبكي ـ ط/02
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ  اذأست   محمود محمد ىدىود د/ػ أ.

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست    ىشاـ فتحي غنيـ د/ػ   
 اإلسكندرية ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست   عبد اهلل سعيد حماد د/ػ   

 وجراحة العين طبماجستير     طارق محمد السيد رخا ـ ط/02
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بقسـ طب و  اذأست   ىشاـ محمد فؤاد المزار د/ػ أ.

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مساعد بقسـ طب و  اذأست    سامح سعد مندور د/ػ   

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بقسـ طب و مساعد  اذأست   أحمد الحسيني محمد د/ػ   

 ماجستير طب وجراحة العين   لمياء طاىر محمد قشقوش ـ ط/00
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مساعد بقسـ طب و  اذستأ   معتز فايز الصاوي د/ػ   

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مساعد بقسـ طب و  اذأست   أسماء محمد إبراىيـ د/ػ   

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مساعد بقسـ طب و  اذأست    مروة عمى ذكي د/ػ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بقسـ طب و  اذأست   حمدي أحمد الجزار د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير طب وجراحة العين   أماني محمد البكري محمد ـ ط/03

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مساعد بقسـ طب و  اذأست    مروة عمى ذكي د/ػ   

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مساعد بقسـ طب و  اذأست   أسماء محمد إبراىيـ د/ػ   

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػيف جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمساعد بقسـ طب و  اذأست   محمد ناجي المحمدي سعد د/ػ   

 ماجستير طب وجراحة العين    رنا محمد عامر الوكيل ـ ط/04
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بقسـ طب و  اذأست   خالد الغنيمي سيد أحمد د/ػ أ.
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مساعد بقسـ طب و  اذأست   معتز فايز الصاوي د/ػ   

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف جراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ طب و  اذأست   أشرؼ عبد الحميد الشايب د/ػ أ.

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ياسمين محمد إبراىيم محمود ـ ط/05
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة ا بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   صبري عبد اهلل شعيب د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيالمنو  ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  مساعد بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   محمد أحمد عبد الحافظ د/ػ   
 ةالمنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست  إيياب السيد إبراىيـ عبد الخالؽ د/ػ أ.
 اطنة العامةماجستير أمراض الب    مي مجدي سعد زيد ـ ط/06

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   أحمد ربيع العربجي د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمساعد بقسـ الباط اذأست   محمود محمد عمارة د/ػ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   جماؿ فتحي النجار د/ػ أ.
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   رحاب عاط  عمى أبو زيد ـ ط/07

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   إيياب أحمد عبد العاطي د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   السيد إبراىيـ الشايب د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  مساعد بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست  د العاطي جاد اهللعبد الناصر عب د/ػ   
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام ة بمعيد الكبد القوميالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست    جماؿ أحمد بدره د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد السيد أحمد أبو الفضل ـ ط/08

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة العػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   السيد إبراىيـ الشايب د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة  بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   إيياب أحمد عبد العاطي د/ػ أ.
 المنوفيػػػػػة ةعجام العػػػػػػػػػػػػػػامة بمعيد الكبد القومي مساعد بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذأست   أنور عبد العميـ محمد د/ػ   
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ىاجر سعيد عمى البسيوني ـ ط/09

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست    ؤاد سندزكريا ف د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   عبد الحسيب صالح سعد د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   ىيثـ أبو عمى حمزة د/ػ   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست    السيد فتوح رخا د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    أمينة محروس عزام ـ ط/32

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   ناصر كماؿ عبد العاؿ د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   نبيو إبراىيـ الخولي د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءمساعد بقسـ التوليد وأمراض النسػػ اذأست   نياد محمود حسني د/ػ   
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   منى توفيؽ اإلبياري د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
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 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أسماء حازم محمود الممي  ـ ط/32
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   سعيد عبد العاطي صالح د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   الحسيب صالح سعدعبد  د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   أيمف عبد القادر شبانو د/ػ أ.
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست    مصطفي عباس د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 القمب واألوعية الدمويةه أمراض دكتورا   وليد محمد عبد المنعم بشندي ـ ط/30

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويبقسـ  اذأست    أحمد محمد عمار د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدمويالقمب واألوعية امساعد بقسـ  اذأست   أحمد مختار القرش د/ػ   
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويبقسـ  اذأست    أيمف محمد السعيد د/ػ أ.
 القمب واألوعية الدمويةماجستير أمراض    مان ىناسميمان الشحات سمي ـ ط/33

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويمساعد بقسـ  اذأست   ريحاب إبراىيـ ياسيف د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويمساعد بقسـ  اذأست    مراد بشاي مينا د/ػ   
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويبقسـ  اذأست   محمد السيد السيد السطيحة د/ػ أ.
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    مزينب محمد عراقي سال ـ ط/34

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرفورئيس قسـ  اذأست    أحمد عامر خميس د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامكمية الطب ب األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرفبقسـ  اذأست   محمود موسي الحبشي د/ػ أ.
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتدرفبقسـ  اذأست   محمد عبد المحسف الميدي د/ػ أ.
 لعصبية والطب النفسيماجستير األمراض ا   أحمد رمضان محمد راضي ـ ط/35

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسيةورئيس قسـ  اذأست    رشا عمى القباني د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسيةمساعد بقسـ  اذأست   مصطفي صالح مميؾ د/ػ   
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  األمراض العصبية والنفسيةبقسـ  اذأست  مجدي عبد الحميد عيدروس د/ػ أ.
 الحاالت الحرجةماجستير     مينا ثروت طنيوس ـ ط/36

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب ناية والمركزة التخدير والعمساعد بقسـ  اذأست    نجوي محمد ضحا د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التخدير والعناية والمركزة مساعد بقسـ  اذأست    ياسر إبراىيـ فتحي د/ػ   
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب ة والمركزة التخدير والعنايبقسـ  اذأست  ىشاـ محمد معروؼ عبد القادر د/ػ أ.
 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية    لمياء محمود يريب ـ ط/37

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ  اذأست   سيير عبد الحميد صالح د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمنوفيا ةعجامبكمية الطب  الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقسـ مساعد  اذأست   سالي سعيد عمى دنيا د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقسـ ورئيس  اذأست   جرجس صبري يوسؼ حنا د/ػ أ.
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالفسيولوجيػػػػبقسـ  اذأست   روميساء عمى الشربيني د/ػ أ.
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 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 الصحة العامة وطب المجتمعماجستير     دعاء ناصر محمد ـ ط/38

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  عػػػػػػػػػػػػػػػػػالصحة العامة وطب المجتمبقسـ  اذأست   جعفر محمد عبد الرسوؿ د/أ. ػ

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  عػػػػػػػػػػػػػػػػػالصحة العامة وطب المجتمبقسـ  اذأست   محمود السيد أبو سالـ د/ػ أ.
 ةػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  عػػػػالصحة العامة وطب المجتممساعد بقسـ  اذأست    ىبو خضري عالـ د/ػ   
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب  عػػػػػػػػػػػػػػػػػالصحة العامة وطب المجتمبقسـ  اذأست   داليا إسماعيؿ عطية د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 الطفيمياتماجستير    محمد السيد عبد السميع كشك ـ ط/39 

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمساعد بقسـ  اذأست  إسماعيؿ محمود عمى محـر د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمساعد بقسـ  اذأست    سموي فؤاد عشيبة د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطفيميقسـ ورئيس  اذأست   نادية صالح النحاس د/ػ أ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بنيفاألزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطفيميبقسـ  اذأست   أحمد محمد سيد بيومي د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 دكتوراه جراحة المسالك البولية    محمد متولي الشربيني ـ ط/42

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعامجبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ  اذأست   محمد عمر بدر الديف د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ  اذأست   طارؽ محمد عبد الباقي د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجراحة المسالؾ البو ورئيس قسـ  اذأست   سمطاف محمد سمطاف د/ػ أ.
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ  اذأست  أسامة مصطفي زكي الجمؿ د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 التشري  وعمم األجنةماجستير    فاطمة محمد إبراىيم شبانو ـ ط/42

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريح وعمـ األجنورئيس قسـ  اذأست   مصطفي محمود الحبيبي د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريح وعمـ األجنمساعد بقسـ  اذأست   نيفيف محمد الشريؼ د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريبقسـ  اذأست   أحمد سعيد ذو الفقار د/ػ أ.
 أسيوط ةعجاماألزىر طب بكمية  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريح وعمـ األجنورئيس قسـ  اذأست   رضا عوض اهلل صالح د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 

 ماجستير طب األسرة    مروة إبراىيم عمى زايد ـ ط/40
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   العاطي صالحسعيد عبد  د/ػ أ.
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب مساعد بقسـ  اذأست   نجوي نشأت حجازي د/ػ   
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  عػػػػػػػػػػػػػػػػػالصحة العامة وطب المجتمبقسـ  اذأست   نياؿ صالح شياب د/ػ أ.
 ماجستير جراحة العظام    محمد صالح أحمد عبيد ـ ط/43

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبقسـ  اذأست   بدوي شاىيفأحمد ال د/ػ أ.
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ  اذأست    حساف أحمد نعينع د/ػ أ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبقسـ  اذأست    وليد عاطؼ عبيد د/أ. ػ

 ماجستير جراحة العظام   أحمد مسعد محمد الشرقاوي ـ ط/44
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبقسـ  اذأست   محمود محمد ىدىود د/ػ أ.

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبقسـ  اذأست    السيد مرسي زكي د/ػ أ.

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراحبقسـ  اذأست   حساـ الديف عبد النبي د/أ. ػ

 ماجستير طب الحاالت الحرجة   عبد الحميد عبد اهلل عبد الحميد ـ ط/45
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية والمركزة ـ بقس اذأست    صفاء محمد ىالؿ د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التخدير والعناية والمركزة مساعد بقسـ  اذأست   أشرؼ مجدي اسكندر د/ػ   
 ةػالمنوفي ةعجام التخدير والعناية والمركزة بمعيدالكبد القوميمساعد بقسـ  اذأست    إبراىيـإيماف سيد  د/ػ   
 الحاالت الحرجةطب ماجستير     أحمد عيد عباس يازي ـ ط/46

   المجنة :
   المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب زة التخديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والعناية والمركبقسـ  اذأست    صفاء محمد ىالؿ د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب التخدير والعناية والمركزة مساعد بقسـ  اذأست   أشرؼ مجدي اسكندر د/ػ   
 ةػالمنوفي ةعجام يدالكبد القوميالتخدير والعناية والمركزة بمعمساعد بقسـ  اذأست    إيماف سيد إبراىيـ د/ػ   
 القمب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض     محمد أحمد عزت محمد ـ ط/47

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويبقسـ  اذأست    ىالة محفوظ بدراف د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويبقسـ  اذأست   محمد فيمي النعماني د/ػ أ.
 ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزقازري ةعجام بكمية الطب ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويبقسـ  اذأست    رجب عبد السالـ د/ػ أ.
 القمب واألوعية الدمويةماجستير أمراض    أحمد محمد فوزي عبد الحميد ـ ط/48

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويمساعد بقسـ  اذأست   أحمد مختار القرش د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويمساعد بقسـ  اذأست    مراد بشاي مينا د/ػ   
 ػػػػػػػػػػورةالمنص ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدمويمساعد بقسـ  اذأست   أحمد حسف حسني العدوي د/ػ   
 
 

 ماجستير طب األطفال    ميادة حازم عبد اهلل ـ ط/49
  المجنة :

 ػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مساعد بقسـاذ أست   دينا عبد الرازؽ ميدافد/   ػ 

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ورئيس قسـاذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 

 ػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   أسامة أبو الفتوح الفقيد/ أ.ػ 
 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 

 التشري  وعمم األجنةماجستير     يادة حامد حسن رمي  ـ ط/52
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   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامطب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريبقسـ  اذأست  فاطمة النبوية عبد اليادي الصفتي د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريبقسـ  اذأست    عبير السيد المييي د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعمـ األجن التشريحورئيس قسـ  اذأست   مصطفي محمود الحبيبي د/ػ أ.
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامطب البكمية  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريح وعمـ األجنقسـ ب اذأست  ىدي محمد عبد اهلل الطاىري د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿأف يكوف  )عمي
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    إيمان نبيل فتحي ـ ط/52

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   سعيد عبد العاطي صالح د/ػ أ.
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   عالء مسعود جمعو د/ػ   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست   محمد عبد الغني عمارة د/ػ   
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اذأست    أحمد حسيني د/ػ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    مروة أحمد محيسن ـ ط/50

  المجنة :
 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست    محمد أحمد باشا د/أ.ػ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةورئيس قسـ اذ أست    عالء حسف مرعي د/أ.ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنط ةعجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ اذ أست   السيد شعباف ىويدي /دأ.ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية بسمة عادل عبد العزيز مصطفي  ـ ط/53
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألشعػػػبقسـ اذ أست    أشرؼ أنس زيتوف د/أ. ػ

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعامجبكمية الطب  األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست   زينب عبد العزيز عمى د/أ. ػ

 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمساعد بقسـ اذ أست   سمر محمد إبراىيـ شحاتو د/   ػ
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا    محمود محمد صيرة ـ ط/54

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةورئيس قسـ اذ أست    د المحمحأيمف محم د/أ. ػ

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست   محمد عالء الديف نوح د/أ. ػ
 القاىرة ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست   مايسة السعيد الرازقي د/أ. ػ
 
 

 ر طب األطفالماجستي    حامد محمد ناصر بحب  ـ ط/55
  المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   آليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األطفال   شرين سعد عبد الحميم شاىين ـ ط/56
  المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 
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 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   آليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األطفال   سالي طمعت عبد الحميد ىاشم ـ ط/57
  المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامكمية الطب ب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   آليؼ عبد الحكيـ عالـد/ أ.ػ 

 الدكتوراه طب األطف   عصام عوض عبد القومي ـ ط/58
  المجنة :

 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجة الطب بكمي طب األطفاؿ مساعد بقسـ اذأست   محمود أحمد الحاويد/   ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالمنوف ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    سياـ محمد رجبد/ أ.ػ 

 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   محمد رمضاف الشنشوريد/ أ.ػ 

 صوت واحد( نيالثا و األوؿ)عمي أف يكوف 
 ماجستير طب األطفال    آالء مسعد مصطفي ـ ط/59

  المجنة :
 ةػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست   عمى محمد الشافعيد/ أ.ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـاذ أست    جبسياـ محمد ر د/ أ.ػ 

 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـاذ أست   محمود طاىر الموجيد/ أ.ػ 
 دكتوراه األشعة التشخيصية    دعاء محمد حسني ـ ط/62

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػبقسـ اذ أست   محمد رمضاف الخولي د/أ. ػ

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست    حاـز حسف عيد د/أ. ػ

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعقسـ باذ أست   مدحت محمد رفعت د/أ. ػ
 الفارماكولوجيا اإلكمينيكيةدكتوراه  إيمان أبو اليزيد عمى عبد الجواد  ـ ط/62

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػالفارماكولوجيا اإلكمينيكيمتفرغ بقسـ اذ أست    عادؿ حسيف عمر د/أ. ػ

 قناة السويس ةعجاممية الطب بك األدويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـاذ أست   ياسر محمد أحمد مصطفي د/أ. ػ

 المنوفية ةعجامبكمية الطب الفارماكولوجيا اذمساعد وقائـ بعمؿ رئيس بقسـ أست    ميا محمد البطش د/   ػ
 

 ماجستير جراحة العظام    أحمد حمدي عبد العظيم ـ ط/60
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقسـ  اذأست   محمود محمد ىدىود د/ػ أ.

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست   عادؿ إبراىيـ الصعيدي د/ػ   

 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمساعد بقسـ  اذأست   محمود إبراىيـ مصطفي د/ػ   
 .طبقا لقرار أ.د/ رئيس الجامعة  طبؽ الموائح والقوانيفتالموافقة و 

  033/3/11/0202موضوع رقم ال
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 ( طالػػب وطالبػػة13) الموافقــة عمــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
 تخصصات مختمفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
 ماجستير الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية    أميرة عبد الحميد محمد ليمة ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
 1دراسة مستقبمية لبعض الجوانب الطبية الشرعية لحاالت الحروؽ األحياء مع أىمية قياس البيكميف 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامطب الشرعي والسموـ بكمية الطب ال قسـاذ ورئيس أست    عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالطب الشرعي والسموـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   مفرح محمد حجازيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامرعي والسموـ بكمية الطب الطب الش قسـاذ مساعد بأست   ستيـ السيد العجميػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالطب الشرعي والسموـ بكمية الطب  قسـمدرس ب    محمد سعيد الحدادػ   د/ 

 جراحة المخ واألعصاب دكتوراه    محمد محمود أبو حسين ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 دراسة نتائج التدخؿ الجراحي باستخداـ المنظار عبر الجمد لعالج اإلنزالؽ الغضروفي القطني
 المشرفون : 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامجراحة المخ واألعصاب  بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست   عصاـ الديف جابر صالحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحة المخ واألعصاب  بكمية الطب  قسـاذ بأست   حساـ عبد الحكيـ النعمانيػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػ ةعجامجراحة المخ واألعصاب  بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست  حساـ الديف عبد العظيـ مصطفيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحة المخ واألعصاب  بكمية الطب  قسـمدرس ب  سعيد اسماعيؿ عبد الرحمف االماـػ   د/ 

 وفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمن ةعجامجراحة المخ واألعصاب  بكمية الطب  قسـمدرس ب   محمد نبيؿ حنفي محمودػ   د/ 

 دكتوراه جراحة المخ واألعصاب   محمد خالد عبد الرحمن عيسي ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 دور الجراحة في تشخيص وـر المياد عند األطفاؿ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحة المخ واألعصاب  قسـاذ بأست   ىشاـ يسري أبو رحمةػ أ.د/ 

 القصر العينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ةعجامجراحة المخ واألعصاب  بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمد عبد الرازؽ البمتاجيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامخ واألعصاب  بكمية الطب جراحة الم قسـاذ مساعد بأست    حاـز محمد نجـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجراحة المخ واألعصاب  بكمية الطب  قسـمدرس ب   ياسر بيجت السيسيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامعصاب  بكمية الطب جراحة المخ واأل قسـمدرس ب   أحمد سعيد فييـ منصورػ   د/ 
 

 دكتوراه طب الحاالت الحرجة   محمد عصام سعيد صال  ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

الشرياف السباتي في الصماـ الميترالي والوقت المصحح لتدفؽ الدـ خالؿ دراسة فعالية الوقت التكاممي لسرعة تدفؽ الدـ خالؿ 
 التنبؤ عف مدي اإلستجابة لمسوائؿ الوريدية في المرضي الذيف يعانوف مف حالة الصدمة 

 المشرفون : 
 ػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالتخدير والعناية المركزة  بكمية الطب  قسـاذ بأست   أحمد عبد الرؤوؼ متوليػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتخدير والعناية المركزة  بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   ياسر إبراىيـ فتحيػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالتخدير والعناية المركزة  بكمية الطب  قسـمدرس ب   وفية رمضاف ميديػ   د/ 
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 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية   نصرة دخيل عبد الرحمن رسالن ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تأثير السيطرة عمي نسبة السكر في الدـ عمي وظائؼ اإلدراؾ في الفئراف المصابة بداء السكري
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامسيولوجيا االكمينيكية  بكمية الطب الف قسـاذ ورئيس أست   جرجس صبري يوسؼ حنا ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالفسيولوجيا االكمينيكية  بكمية الطب  قسـاذ مساعد  أست   صفاء محمد القطب صالح ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجاموجيا االكمينيكية  بكمية الطب الفسيول قسـمدرس    عصاـ عمر إبراىيـ ػ   د/

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    طارق عادل الزعيري ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 ر الطرفيةدور الموجات فوؽ الصوتية عمي الصدر في المرضي الذيف يعانوف مف أمراض الصد
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   اذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرفأست   أسامة فييـ منصور ػ أ.د/

 ػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ األمراض الصدرية والتدرفأست    رنا حممي اليمباوي ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   مدرس بقسـ األمراض الصدرية والتدرف   أسماء متولي عبد التواب ػ   د/
 ماجستير التخدير والعناية المركزة    مديحة ماىر أحمد بدوي ط/ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
ئي لمعضالت الناصبة لمفقرات والعضمة المنشارية األمامية باستخداـ الموجات فوؽ الصوتية كمسكف في مقارنة بيف التخدير الجز 

 جراحات الصدر
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزةأست  وساـ الديف عبد الرحمف سمطاف ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة   فيف مصطفي سميمافني ػ  د/

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب   مدرس بقسـ التخدير والعناية المركزة    وليد عمي أبو عمر ػ  د/

 ماجستير األن  واألذن والحنجرة   إسالم محمد جمال أحمد بدوي ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

 0217انتشار اختالالت حاستي الشـ والتذوؽ بيف المرضي المصابيف بمرض فيروس كورونا المستجد 
 المشرفون : 

 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   والحنجرةاذ بقسـ األنؼ واألذف أست   محمد سامي عمواني ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   اذ ورئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرةأست   عصاـ عبد الونيس بحيري ػ أ.د/

 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   ؼ واألذف والحنجرةمدرس بقسـ األن   أشرؼ عمي الدمرداش ػ   د/
 

 اإلكمينيكيةماجستير الباثولوجيا    أماني محمد سامي أحمد ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي الفنكيوليف في مرضي الغدد الميمفاوية الكبيرة المنتشر ػػػػػػ بي
 ن : المشرفو

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   اذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةأست    إيناس سعيد عيسي ػ أ.د/

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفي ةعجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةأست    إيماف عمي أحمدي ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   محاصر بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   ريياـ صالح الزيات  ػ   د/

 ماجستير الباطنة العامة   عال سعد سميم درويش ط/ـــ 22
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 :  الرسالة موضوع
 مع السمنة 0دراسة مستوي السيستاتيف سي في داء السكري مف النوع 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   اذ بقسـ أمراض الباطنة العامةأست    محمد أحمد شعباف ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   قسـ أمراض الباطنة العامةمدرس ب   مصطفي بكري حامد ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   نوراف طمعت أبو الخير ػ   د/

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   مني محيي مصطفي الدسوقي ط/ــ ـ22
 :  الرسالة موضوع

 التأثيرات الجنسية والنفسية والتغيرات الجسدية المصاحبة لعممية ترميـ الثدي
 المشرفون : 

 منوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال ةعجامبكمية الطب   اذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميةأست   محمد عبد الواحد جابر ػ أ.د/

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    رندة رجب شرشر ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ مستوي الييبسيديف في مصؿ الدـ لدي مرضي الصدفية
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   يةاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسمأست   مصطفي محمد سميماف ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   مدرس بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية   إيماف صالح الديف عرفات ػ   د/

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   بكسمر اليادي عبد الحكيم در  ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

 في الصدفية الموحية : دراسة مناعية ىستوكيميائية 11دور عامؿ تمايز النمو _ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   اذ ورئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميةأست    عالء حسف مرعي ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   مدرس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية    وفاء أحمد شحاتة د/ػ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػ ةعجامبكمية الطب أستاذ مساعد  بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   رانيا عبد اهلل عبد اهلل حسنيف ػ   د/

 ماجستير جراحة العظام  عمرو محمد عبد الحميد إبراىيم ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

 عالج كسور عنؽ الفخذ العمودي بواسطة برغي إسفنجي مستعرض
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػأست   بياء الديف محمد السروي ػ أ.د/

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست   محمد أحمد فائؽ سامي ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   أحمد عبد المنعـ دويدار ػ   د/

 ماجستير جراحة العظام    محمد عمي أحمد بحوت ط/ـــ 25
 :  الرسالة وضوعم

 تقييـ دور المنظار الجراحي في تشخيص وعالج التمزؽ المزمف بأربطة الكاحؿ الخارجية 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست   أحمد البدوي محمود شاىيف ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست  عمرو عبد المرضي قنديؿ  ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػأست   أحمد محمد البحيري  ػ   د/
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 ماجستير جراحة العظام    ميالد مراد يوس  ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

 نتائج معالجة كسور عظاـ الساعد في األطفاؿ أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست    ساف أحمد نعينعح ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاملطب بكمية ا  اذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست    بياء زكريا محمد  ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   أحمد محمد البحيري ػ   د/

 ماجستير جراحة العظام  د عادل السيد محمد حسانينمحم ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

 المعدنية في تثبيت كسور عظمة العقب مف الدرجة الثانية والثالثة  Kدراسة مقارنة بيف المسامير عف طريؽ الجمد وأسالؾ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأست   أحمد فؤاد شمس الديف ػ أ.د/

 المنوفيػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست    أحمد إبراىيـ زايدة ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   أسامة عبد المحسف شريؼ ػ   د/

 ماجستير جراحة العظام    بوال عادل ألفي حكيم ط/ـــ 28
 :  لةالرسا موضوع

 الحاجة الي تعبئة فراغات العظاـ بعد كحت أوراـ العظاـ الحميدة
 المشرفون : 

 ػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست   أحمد البدوي محمود شاىيف ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  إسماعيؿ توفيؽ عبد العزيز بدر ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمدرس بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػ   أحمد محمد فوزي البحيري ػ   د/

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   محمد سيد احمد حمص ط/ـــ 29
 :  الرسالة موضوع
استخداـ الصبغة بعد التدخؿ بالقسطرة العالجية لعالج كمتنبئ جديد العتالؿ الكمية الناجـ عف  CHA2DS2-VAScمعدؿ 

 مرضي المتالزمة التاجية الحادة
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأست    أحمد محمد عمارة ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   أمراض القمب واألوعية الدمويةاذ مساعد أست   نيفيف إبراىيـ سامي ػ   د/
 
 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   مصطفي أحمد محمد عمي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 مشراييف التاجية دراسة العالقة بيف مستوي حمض اليوريؾ في الدـ وشدة ضيؽ الشراييف التاجية في مرضي القصور الحاد ل
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد أمراض القمب واألوعية الدمويةأست    أحمد مختار القرش ػ  د/

 ػػػػةالمنوفيػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد أمراض القمب واألوعية الدمويةأست   محمد يحيي عبد الخالؽ ػ  د/

 ماجستير طب وجراحة العين    عبد الحميد فتحي عالم ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع
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تقييـ عالج إعتالؿ الشبكية الخداجي مف النوع األوؿ الذي تـ الكشؼ عنو بالفحص المبكر لمخدج عف طريؽ الحقف داخؿ الجسـ 
 الزجاجي لرانيبوزوماب .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأست   محمد سامي عبد العزيز ػ  د/

 ػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف    أحمد شبؿ فايد ػ  د/

 ماجستير طب وجراحة العين    ىدير عطية الشبشيري ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 التأثير النفسي لجائحة فيروس كورونا عمي أطباء العيوف المصرييف 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػة ةػػػػػػػػػعػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ طب وجراحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأست    فريد محمد وجدي ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الطب   اذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمعأست   زينب عبد العزيز قاسمي ػ  د/

 ماجستير طب األطفال    إيمان رزق يونس ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

 اغ لدي األطفاؿ المصابيف بفقر الدـ المنجميتقييـ مستوي عامؿ التغذية العصبية المشتؽ مف الدم
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست   سامح عبد اهلل عبد النبي ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿزميؿ بقسـ ط   أسماء عبد السميع محمود ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجام يمدرس الطب المعممي بمعيد الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػد القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أحمد صالح عبد الجواد البيومي ػ  د/

 ماجستير طب األطفال    عمياء سامي شعت ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

دراسة التعبير عف الحمض النووي الريبوزي )اـ( لمفيسفاتيف والكيميريف في حديثي الوالدة المصابيف بالتياب األمعاء والقولوف 
 الناخر

 شرفون : الم
 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػاؿمدرس بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   نيي محمد عاشور جبريؿ ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية   نيي ربيع محمد بيومي ػ  د/

 ماجستير طب األطفال   ن الفقيياسمين كمال الدي ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 النيوروجموبيف كمؤشر حيوي حديث في األطفاؿ مرضي الصرع 
 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست   سامح عبد اهلل عبد النبي ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   زميؿ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   ىبو بدوي عبد السالـ ػ  د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   يةمدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيك    سارة محمود الديب ػ  د/

 ماجستير طب األطفال  بسمة يسري عبد الوىاب عرابين ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 معدؿ انتشار فقر الدـ بسبب نقص الحديد بيف أطفاؿ المدارس االبتدائية في مركز المحمة الكبري محافظة الغريبة
 المشرفون : 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست   عمي محمد الشافعي ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمدرس بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػ   زيف عبد المطيؼ عمر ػ   د/

 ماجستير طب األطفال   أسماء حسانين أبو سي  ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ مستوي اليوموسيستيف في األطفاؿ المصابيف باألنيميا المنجمية
  المشرفون :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست    سياـ محمد رجب ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿزميؿ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أسماء عبد السميع محمود ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبمعيد الكبد القومي   مدرس بقسـ الكيمياء الحيوية الطبية  جماالت عبد المطيؼ الجداوي ػ   د/

 ماجستير طب األطفال   سي أحمد الصاويدينا مو  ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

 الرضاعة الطبيعية وحدوث أزيز الصدر في الرضع واألطفاؿ
 المشرفون : 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوف ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست   فادي محمد الجندي ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   حساـ حمداف محمد حجراف ػ   د/

 ماجستير األشعة التشخيصية  بد المعطيىدير عبد الفتاح الدسوقي ع ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التشخيصية لمرنيف المغناطيسي مع التشخيص االكمينيكي والمعممي لمرضي التياب الجياز العصبي المركزي
 المشرفون : 

 وفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمن ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ األشعة التشخيصيةأست    ىالة حافظ محمد ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ األشعة التشخيصية   رحاب محمد حبيب ػ   د/

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا   دينا محمود إبراىيم زرزورة ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 17دراسة دور د ػػػ دايمر في التنبؤ بشدة المرض في المرضي المصرييف المصابيف بعدوي فيروس كورونا ػػػ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ بقسـ طب المناطؽ الحارة وصحتياأست   عاطؼ أبو السعود عمي ػ أ.د/

 المنوفيػة ةعػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ طب المناطؽ الحارة وصحتياأست   حساـ الديف مصطفي سميـ ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ طب المناطؽ الحارة وصحتيا    أحمد رجب الجزارة ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية   ريياـ صالح الزيات د/ػ   
 

 ماجستير جراحة العظام   تامر إسماعيل مرسي بدوي ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 عالج كسور عنؽ عظمة الفخذنتيجة إستخداـ مفصؿ فخذ كامؿ ثنائي الحركة في 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ ورئيس قسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست    أيمف محمد عبيد ػ أ.د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػأست    بياء زكريا محمد ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـأست   سامح محمد مرعي ػ   د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ    يدأحمد عمي عب ػ   د/
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 ماجستير السمعيات    والء ممدوح الشورة ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 ف بالنوع األوؿ مف مرض السكر في األطفاؿ المصابي 122تقييـ القدرة بي 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   اذ مساعد بقسـ السمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتأست   أحمد محمود زيف العابديف ػ د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب  بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ مساعدأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح ػ د/

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الطب   مدرس بقسـ السمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   أسماء صالح المعطي ػ د/

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  أحمد فتحي محمد عبد اهلل ط/ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بيف مستويات ليبوبروتيف )أ( وشدة ضيؽ الشراييف التاجية في مرضي البوؿ السكري
 المشرفون : 

 المنوفية ةعػػجامبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأست   سيفريحاب إبراىيـ يا ػ د/

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الطب  مدرس بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية   فاطمة الزىراء عبد المنعـ ػ د/

 العامة ماجستير أمراض الباطنة  أحمد يحيي حسن حنفي ط/ـــ 34
 :  الرسالة موضوع
 في تشخيص سرطاف المعدة ودور البكتيريا الحمزونية CA72- 4دور 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػة ةعػػجامبكمية الطب اذ بقسـ أمراض الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أست    أشرؼ غريب ضمع ػ أ.د/

 المنوفيػػػػة ةعػػجامبكمية الطب اذ مساعد بقسـ أمراض الباطنػػػػػة العامػػػػػػػػػة أست  عبد الناصر عبد العاطي جاد ػ   د/

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  رحاب جمال حسنين حشيش ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

 المبكر لمتسمـ الدموي في حديثي الوالدة ب بخاليا الدـ البيضاء المتعادلة في التشخيص11أىمية معامؿ التمايز 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػة ةعػػجامبكمية الطب اذ بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أست   أميرة عبد القادر اليندي ػ أ.د/

 المنوفيػػػػة ةعػػجامبكمية الطب د بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعأست    إيماف عمي أحمدي ػ   د/

 المنوفيػػػػة ةعػػجامبكمية الطب مدرس بقسـ الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة     ريـ محسف الخولي ػ   د/

  031/3/11/0202الموضوع رقم 

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

 
 التقدير التخصص الدرجة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفسيولوجيا دكتوراه مبروؾ حسف شعبافأنوار ط/  1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة العظاـ دكتوراه كـر السيد السيد الشريفيط/  0
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الطفيميات دكتوراه ط/ تياني عبد اهلل العطار 1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه سامح أبو النصر عبد السالـ ط/ 2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه عبد المطيؼ صالح أبو قورة ط/ 3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه ىشاـ عمى السيد محمد ط/ 4
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير يس فتحي حسف حسف ط/ 5
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 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ مروة حسيني طو ىيكؿ 6
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ أحمد أحمد محمد عجبو 7
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ أحمد ناجي جابر طمخاف 12
 جيدجدا أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ محمد رضا عبد المنعـ ليمة 11
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ محمد سامي كامؿ الجندي 10
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ط/ مي محمود حامد بشير 11
 جيد جدا  طب األطفاؿ ماجستير ط/ سرور فايز محمود سرور 12
 جيد جدا  طب األطفاؿ ماجستير ط/ زينب محب محمد فايد 13
 جيد//  طب األطفاؿ ماجستير ط/ مروة إبراىيـ حامد حبيب 14
 جيد جدا  طب األطفاؿ ماجستير ط/ جياد صبحي محمد حسانيف 15
 جيد//  طب األطفاؿ ماجستير ط/ ريـ محمد فتوح شمبي 16
 جيد جدا  طب األطفاؿ ماجستير ط/ أحمد المحمدي محفوظ 17
 جيد// األمراض الصدرية والتدرف ماجستير نورىاف أنور سعيد فتحي خشبةط/ 02
 جيد// طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير محمد سميمافمحمد عبد البديع  ط/ 01
 جيد جدا طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير ط/ مي كماؿ عبد الخالؽ 00
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ دينا عبد اهلل عبد السالـ 01
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ لمياء عبد العزيز فتحي عمراف 02
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ إيماف حمدي عبد الغني 03
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير ط/ معتز إبراىيـ تاج الديف 04
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ أمينة جابر محمود سعداف 05
 جيد جدا ة والتناسميةاألمراض الجمدي ماجستير ط/ أحمد عبد اليادي عبد الحميد 06
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ سارة فوزي أحمد ذكر اهلل 07
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ نيي مصطفي محمود الجمؿ 12
 جدا جيد األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ شيماء عبد الجواد عبد المطيؼ 11
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير وؽ داودط/ ىيثـ فار  10
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ط/ حناف محمد محمود 11
 جيد// جراحة المسالؾ البولية ماجستير فوزي عدلي  أيمفط/  12
 جيد جدا  طب وجراحة العيف ماجستير ىبو اهلل محمود طو ندا ط/ 13
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير د أميفياسميف ميدي محم ط/ 14
 جيد// طب وجراحة العيف ماجستير ط/ سماح أحمد إبراىيـ طوالف 15
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير ط/ شيماء فرج سعد 16
 جيد// الجراحة العامة ماجستير ط/ أحمد محمد عبد المنعـ أبو غيدة 17
 ممتاز اليستولوجيا يرماجست ط/ سمية عبد اليادي عبد الرحمف 22
 جيد جدا الباثولوجيا ماجستير ط/ منار يوسؼ شوقي سمارة 21
 جيد جدا الفسيولوجيا اإلكمينيكية ماجستير ط/ أمؿ جماؿ موسي يونس 20
 جيد// أمراض الباطنة العامة دبمـو ط/ روناء مبروؾ محمود خضر 21
 جيد// العامة أمراض الباطنة دبمـو ط/ محمد الحسيني السيد عيسوي 22
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 جيد// الجراحة العامة ماجستير ط/ محمد محمود إبراىيـ الشرقاوي 23
 جيد// الباطنة العامة ماجستير  ط/ مينا  فكري أسعد رياض 24
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  030/3/11/0202الموضوع رقم 

لمعام  0202بدورة أكتوبر  الطالب المتقدمون لمقيدقبول  الموافقة عمى فػ بشأد/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث .مذكرة أ
الجريمـة ودورة فـي خدمـة  دراسـة مسـرح ةالسموم والكيمياء الطبيـة الشـرعية ودبمومـ ةلدرجة الدبموم 0202/0202الجامعي 

 العدالة عمى النحو التالي :
 ــ السموم والكيمياء الطبية الشرعية :2 

 كمية عموـ  د سيد أحمد ىريرينيرميف محم ػػػ ط/
 كمية عموـ  إسراء محمد جابر إبراىيـ شعالفػػػ ط/ 
 كمية عموـ  سمر شحات عبد الحميد جعرابة ػػػ ط/
 كمية زراعة  منار جماؿ يونس محمد السيدػػػ ط/ 
 كمية عموـ   شيماء مجدي سعد كامؿػػػ ط/
 كمية صيدلة   رانيا مصطفي متولي الحدادػػػ ط/ 
 كمية صيدلة   فييـ حمدي فييـ راضي ػػػ ط/
 كمية عموـ  حساـ الديف محمد فتوح قطبػػػ ط/ 
 كمية صيدلة   مي حامد أحمد عوكؿ ػػػ ط/
 طب بشري   ىاني محمد إبراىيـ قاعودػػػ ط/ 
 كمية عمـو تطبيقية  فاتف أحمد عبد العزيز خميفة ػػػ ط/
 كمية صيدلة  أحمد ىشاـ عبد الحميد منصورػػػ ط/ 

 كمية اقتصاد منزلي   سارة حامد حسف يونس ػ ط/ػػ
 كمية زراعة   مروة جماؿ محمد الخوليػػػ ط/ 
 كمية صيدلة  منى عماد السيد مصمحي ىجرس ػػػ ط/
 كمية صيدلة   سارة رشاد السيد عبد اهللػػػ ط/ 
 كمية عموـ   والء عارؼ أبو العال عثماف ػػػ ط/
 مية زراعةك   مروة فرج عبد اليادي يونسػػػ ط/ 
 كمية عموـ   نيمة باز عبد الرءوؼ ػػػ ط/
 كمية تكنولوجيا حيوية   خمود محمد إبراىيـ محمد ػػػ ط/ 
 كمية عموـ  منى حسف عجمي عبد العاؿ ػػػ ط/
 كمية عمـو تطبيقية  محمد عبد القادر السباعي الحسانيفػػػ ط/ 
 ةكمية عمـو تطبيقي عبد الرحمف أحمد عادؿ محمد حسف ػػػ ط/
 كمية الزراعة   ضحي محمود حسف السقاػػػ ط/ 
 كمية عمـو    دينا جماؿ إبراىيـ عبدهػػػ ط/
 كمية صيدلة   أحمد فتحي محمود ميديػػػ ط/ 
 كمية عمـو تطبيقية  محمود رزيقي ميمؿ عبيد اهلل ػػػ ط/
 كمية عمـو    آالء أنس عمى السيدػػػ ط/ 
 مـو كمية ع   سالي محمد كماؿ النجار ػػػ ط/
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 كمية بايو تكنولوجيا   أسماء الخضر عباسػػػ ط/ 
 كمية صيدلة   ميا سمير ذكي الجمؿ ػػػ ط/
 طب بشري   عمياء إبراىيـ أحمد محسبػػػ ط/ 
 كمية صيدلة  ىبو محمد محمد عبد اليادي محمد ػػػ ط/
 كمية عمـو كيمياء   نورا محمد فاروؽ عمىػػػ ط/ 
 كمية عمـو كيمياء   ىدير حمادة عزت عفيفي ػػػ ط/

 ــ دراسة مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة :0 
 كمية أداب  يارا عبد الرافع مجاىد عبد الرافعػػػ ط/ 
 طب بشري   أية عادؿ عبد الباري ناصرػػػ ط/
 كمية شرطة   محمد سمير شحاتو عمىػػػ ط/ 
 كمية طب أسناف  إيماف عادؿ عبد الباري ناصرػػػ ط/
  كمية حقوؽ   يـ خطاب عمر خطابإبراى ػػػ ط/
 كمية حقوؽ  حسيف نبيؿ حسيف محمد شاىيف ػػػ ط/
 كمية حقوؽ محمد مرتضي عجيب أميف عبد الجوادػػػ ط/ 
 كمية حقوؽ  ىبو محمد محمد عبد المطمب زايد ػػػ ط/
 كمية حقوؽ  أية طالؿ مرعي محمود أبو القاسـػػػ ط/ 
 ة أثاركمي   سارة الدسوقي سند العمري ػػػ ط/
 كمية حقوؽ  روميساء سمير حسف إبراىيـ حسفػػػ ط/ 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
  031/3/11/0202الموضوع رقم 

 0202أكتــوبر  لــدورة القيــد الطــالب المتقــدمينقبــول الموافقــة عمــى  ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
 .0202/0201تخصصات مختمفة لمعاـ الجامعي دكتوراه ( ــ ــماجستير ــــ دبموم )

 القــــرار :

 .. ويرفع إلى الجامعة .: .عمى النحو التاليالموافقة عمى قبول قيد الطالب المتقدمين 
 أوال: درجة الدبموم :

 : الباطنة العامةأمراض ـ 2
 ح سميرمايكؿ صال ػػػ ط/  تياني مصطفي أحمدػػػ ط/   والء فوزي شبؿ ػػػ ط/
 يوسؼ أوربي فرحاتػػػ ط/    كيرلي رسمي شاكر ػػػ ط/  بياء فايز فؤاد ػػػ ط/ 
 عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح ػػػ ط/ عبد اهلل حسف حامد ػػػ ط/

 :جراحة المسالك البولية ـ 0
 حامد حامد أحمد محمودػػػ ط/

 أمراض القمب واألوعية الدموية :ـ 3
   ىاني عبد اليادي حافظػػػ ط/   نادر محمد عبد الفتاح ػػػ ط/    محمد ممدوح عبد العزيز ػػػ ط/

 الطب الطبيعي :ـ 4
 شيماء عبد السالـ عبد السميع عمي ػػػ ط/   سارة رشدي عبد المطمب رمضاف ػػػ ط/

 الجراحة العامةــ  5
 حمدمحمد أبو الحمد أ ػػػ ط/  أحمد رضا محمد السيد ػػػ ط/   محمود محى عمى رمضافػػػ ط/ 

 جراحة العظام :ــ  6
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 أحمد محمد السباعيػػػ ط/    ياسر حسف يوسؼ ػػػ ط/    محمد سعيد محمدػػػ ط/ 
 أمراض النساء والتوليد :ــ 7

 أيو مسعد محمد أميفػػػ ط/   مايكؿ عبده نصري عبدهػػػ ط/   سالمة السيد محمد  ػػػ ط/
 أنغاـ صالح حسني طوػػػ ط/   لسحماويشيماء محمد محمد اػػػ ط/   يوسينتا ماىر تامرػػػ ط/ 
 محمد أكـر محمد حسفػػػ ط/   فلاير عبد الحميـ محمدػػػ ط/    مينا عاطؼ عدلىػػػ ط/

 طب األسرة :ــ  8
 رانيا حامد محجوب أحمد النحارػػػ ط/  أسالـ المتولى مصطفى العشماويػػػ ط/   سارة محمد طو جمعة حموةػػػ ط/

 والحنجرة :جراحة األذن واألن  ــ 9
 أندرو طمعت عيادػػػ ط/   أحمد طو محمد مصطفىػػػ ط/

 األمراض العصبية والطب النفسي :ــ 22
 محمود محمد أحمد عبد الغنيػػػ ط/   خالد السيد زكي الفرماويػػػ ط/  عبد المنعـ السيد محمد الفيوميػػػ ط/ 

 طب وجراحة العين :ــ 22
 عزة محمد متوليػػػ ط/   طو شوقياحمد ػػػ ط/    مي جالؿ السيد ػػػ ط/
 احمد محمد عبد الحيػػػ ط/   عماد زكريا السيدػػػ ط/ 

 الباثولوجيا اإلكمينيكية :ــ 20
 ايماف عمري خميفة إبراىيـػػػ ط/   مروة حسف محمد مسمـػػػ ط/   سالي جماؿ غريب ساسة ػػػ ط/
 مروة محمد عبد الرحمفػػػ ط/ د الطورأمؿ سعيد محمد محمػػػ ط/  سييمة إسماعيؿ عبد المعطى ػػػ ط/
 نيرة أحمد السيد البيوميػػػ ط/ ياسر عبد الفتاح محمد شمبىػػػ ط/ 

 التخدير والعناية المركزة :ــ 23
 احمد محمد بسيزنى مبروؾػػػ ط/   فريد محمد فريد السيد ػػػ ط/

 وليد عبد اهلل شاكر بكرػػػ ط/  طب المناطق الحارة وصحتيا :ــ 24
 األمراض الجمدية والتناسمية : ـــ25

 منى محمود عبد الغني أبو الخير ػػػ ط/   وساـ الزناتي حامد زناتي ػػػ ط/  عبد العزيز سارة محمد شبؿػػػ ط/ 
 أسماء حمداف عبد الجواد شتاتػػػ ط/ إيماف طارؽ عبد المطمب القمشيػػػ ط/   سارة محمد سعد البنا ػػػ ط/
 نورىاف أحمد فؤاد مصطفي الغمبافػػ ط/   ياسميف أحمد إبراىيـ عبده ػػػ ط/عبد السميع محمدابتياج عبد القادر ػػػ ط/ 
 سحر ربيع حامد اماـ ػػػ ط/ سماء محمد صالح الديف عبد الشافيػػػ ط/   أميرة فايز عدلي عبد العزيز ػػػ ط/
 أمية مصطفي محمد عبد الحميـػػػ ط/   إبراىيـ محمد إبراىيـ طعيمة ػػػ ط/  أيات صالح أحمد سالـػػػ ط/ 
 أسماء شحات ربيع إبراىيـ ػػػ ط/ أية ىاني عبد الجواد عبد المعطيػػػ ط/   ىند صابر محمود صابر ػػػ ط/
 ىدير إبراىيـ محمد الجماؿػػػ ط/   منى سامي رمضاف محمود ػػػ ط/ فاطمة رمضاف رسالف محمدػػػ ط/ 
 جياد محمود خميس محمدػػػ ط/  عبد الفتاح بيومي حجازيىند ػػػ ط/   إسراء أشرؼ شحاتو محمد ػػػ ط/
 ىبو اهلل رمضاف الشحات إبراىيـ ػػػ ط/  حناف محمد فتحي دربؾػػػ ط/   أسماء جابر نجار محمد ػػػ ط/
  عفاؼ راضي محمد فتحي ػػػ ط/  سارة سامي أحمد الغباشيػػػ ط/ ىبو عواض عمى عواض كريـػػػ ط/ 
 سارة السيد محمود النادي ػػػ ط/  عمرو السيد عطية عبد ربوػػػ ط/   عمى أيمف أحمد سميماف ػػػ ط/
 تغريد سعد عبد الحميد ربيع ػػػ ط/

 األمراض الصدرية والتدرن :ــ 26
 أحمد عبد الحميـ أحمد الجنديػػػ ط/  سيا فاروؽ فييـ االتربيػػػ ط/  عبد الستار صالح عبد الستار محفوظػػػ ط/ 

 طب األطفال :ــ 27
 محمد عبد الحفيظ عميػػػ ط/  سممي عبد المجيد ناجيػػػ ط/    بساـ عبد الحكـ فتح اهللػػػ ط/ 
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 مروة صبري أحمد رزؽػػػ ط/ 
 : الماجستير: درجة ثانيا

 :أمراض الباطنة العامة ـ 2
  أحمد محمد سامي عمى فايد ػػػ ط/  أية مختار بسيوني ندا ػػػ ط/ بسمة عبد النبي السيد غريبػػػ ط/ 
 بياف أحمد عبد المحسف السيد ػػػ ط/ سميوف الفنص بطرس إبراىيـػػػ ط/   نبوية محمد محمد الغتمي ػػػ ط/
 سممي مصطفي محمد عشيشػػػ ط/  رحمة عبدالناصر عبدالسالـ محمد ػػػ ط/ سارة محمد موسي محمد موسيػػػ ط/ 
 سحر ميالد فكري خميفة ػػػ ط/ اهلل قنديؿوالء عبد اهلل السيد عبد ػػػ ط/   أميرة رياض محمد صيرة ػػػ ط/
 جوف عادؿ حناني يوسؼػػػ ط/   دعاء سمير زيداف محمد ػػػ ط/  نرميف محمد سعد خالدػػػ ط/ 
 بسمة ىشاـ عبد المنعـ محمد عشماوي ػػػ ط/ محمد مجدي إبراىيـ الشويخػػػ ط/   أحمد خالد عموي أحمد ػػػ ط/

 :جراحة المسالك البولية ـ 0
 محمد مصطفي عطية الميثي القزازػػػ ط/   محمد عمى سعد عمى /ػػػ ط

 :أمراض القمب واألوعية الدموية ـ 3
 عمرو عبد اهلل أحمد سالـػػػ ط/   سارة عمى عبد الرءوؼ عبد الستار  ػػػ ط/ الديف محمد الجندي أحمد صالح ػػػ ط/
 محمد عبد الرحيـ الدسوقى ػػػ ط/   محمود زكريا عبد الستار ػػػ ط/   محمد قدرى غازي محمد  ػػػ ط/
 سوزاف جميؿ حسف حفيظ ػػػ ط/   صالح لطفى محمد عيدػػػ ط/  فاروؽ صبحي محمودػػػ ط/ 
 ليمى شفيؽ أنس عبد الغني ػػػ ط/   أحمد سمير فؤاد أحمدػػػ ط/   شوقى محمد شوقت عمىػػػ ط/
 أسماء عاطؼ محمدى محمدػػػ ط/    الحيوسؼ البسيوني سعد صػػػ ط/ محمود إسماعيؿ محمود جابرػػػ ط/ 
 ىبو رضواف محمود تايبػػػ ط/   أسالـ نجاح طو رمضافػػػ ط/   أحمد محمد جميؿ السيد ػػػ ط/
 أسالـ سعيد الغباشي أبو ريةػػػ ط/    أحمد مصطفى بيجت حامدػػػ ط/  عمرو سعد عبده عبد اهللػػػ ط/ 

 عمي أسماء بكر السيدػػػ ط/  : ــ الطب الطبيعي 4
 : الجراحة العامةــ 5

 ميادة عادؿ أحمد نصير ػػػ ط/    أحمد طارؽ محمد حواس ػػػ ط/  أسماء سعيد محمد الحدادػػػ ط/ 
 عبد العزيز عاطؼ سميماف ػػػ ط/  مصطفى عبد العزيز أميف زايدػػػ ط/   محمود محمد أبو المعاطيػػػ ط/
 محمد محمد بكر الترامسىػػػ ط/   عبد المطيؼ عبد المقصودشعباف  ػػػ ط/  أسالـ أسامة محمود أبوليةػػػ ط/ 
 أحمد ميدى فرج ناصرػػػ ط/   الىحمحمد سعيد محمد سػػػ ط/  محمد عبد النبى محمود السيد ػػػ ط/

 بيتر ماجد نادى ميخائيؿ ػػػ ط/  إبراىيـ أحمد أبو العال محمد  ػػػ ط/ : طب الطوارئــ  6
 شذا عمي مصطفى عمىػػػ ط/  :الباثولوجي(العموم الطبية االساسيو )ــ 7
 سامح محمد محمد إبراىيـ الميدي ػػػ ط/ :العموم الطبية االساسيو )الفسيولوجيا(ــ  8
 مصطفى محمد أحمد النشرتي ػػػ ط/ : جراحة العظامــ  9

 : أمراض النساء والتوليدــ 22
 حسناء سمير أبومسمـ موسىػػػ ط/ أبو شعرأسماء محمد محمد ػػػ ط/   مراـ عاطؼ محمود عبد الجواد ػػػ ط/
 أمانى جماؿ محمود حمادةػػػ ط/  إيماف صالح عبد الحميد موسىػػػ ط/  سمر السيد محمد عبد العزيزػػػ ط/ 
 أسامة محمد عبد الفتاح عيدػػػ ط/    ريياـ سعد محمد السحيميػػػ ط/

 : طب األسرةــ 22
 دينا إبراىيـ المرغني الخولىػػػ ط/   اليماني إبراىيـ العشريمروة ػػػ ط/    مرفت محمد طو مصطفى ػػػ ط/
 ضحى فتحي سعد القاضىػػػ ط/   سارة سامى عبد العاطى زويفػػػ ط/

 : جراحة األذن واألن  والحنجرةــ 20
 عبد الرحمف فايز عبد المنعـػػػ ط/   محمد أبو بكر محمود السرسى ػػػ ط/
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 : األمراض العصبية والطب النفسيــ 23
 مروة غريب رزؽ أحمد ػػػ ط/  غادة أيمف أحمد أبوسعدةػػػ ط/   أميرة عبد العاطي صبري اليبيري ػػػ ط/

 : طب وجراحة العينــ 24
 ايماف تامر رشاد السيدػػػ ط/  السيد فرج سعدايماف ػػػ ط/   االء صبحي جودة الصباغ ػػػ ط/
 نارديف سميماف عرياف عزيزػػػ ط/   محمد عطا اهللاحمد منير ػػػ ط/ احمد عبد الحميد احمد شاىيفػػػ ط/ 
 ايماف عبد الحميـ محمد الحبيبيػػػ ط/ اماني الدسوقي رمضاف العاصيػػػ ط/   دعاء حساـ الديف عبد المنعـػػػ ط/
 مريـ ناصر لحظي سالمةػػػ ط/   احمد عبد الفتاح محمد سميـػػػ ط/ ايماف عربى صابر أبو محمودػػػ ط/ 

 اية عصاـ محمد سميمافػػػ ط/  اماني مصطفى معتوؽ لبيب ػػػ ط/ و عبد الحميد الجبالي عبد الحميدعمر ط/  ػػػػ
 : الباثولوجيا اإلكمينيكيةــ 25

 تسنيـ مصطفى إبراىيـ شاىيفػػػ ط/  جيالف محمد عبد الواحد الخولى ػػػ ط/  احمد محمد محمود مقشط ػػػ ط/ 
 دعاء محمد السعيد بركاتػػػ ط/

 احمد محمد عبد الباسط الشافعيػػػ ط/   : لتخدير والعناية المركزةاــ  26
 ايو عبد المنعـ عبد الجميؿػػػ ط/ : طب المناطق الحارة وصحتياــ 27
 : طب الحاالت الحرجةــ 28

 محمد جماؿ محمد أميفػػػ ط/  احمد نزية فيمى سميماف ػػػ ط/   سمير محمد شمتوت  حمدم ػػػ ط/
 شياب يسري عبد القادر محمدػػػ ط/  احمد السعيد إبراىيـ السعداويػػػ ط/ محمود المبودي  محمود احمدػػػ ط/ 
 اسامة زيد محمد أبو غنيمةػػػ ط/  محمود عبد الحميـ عبد العزيزػػػ ط/

 : الجمدية والتناسمية األمراضــ 29
 اهلل محمد عبد السالـ أحمد خمؼعبد  ػػػ ط/  مارينا صالح أحمد زفزوؽػػػ ط/  شيريف نبيؿ عاطؼ عويضة ػػػ ط/
 سممي جماؿ فتوح محمد رزؽػػػ ط/   تغريد نبيؿ مصطفي أحمد ػػػ ط/ أية أحمد محي الديف الحبشيػػػ ط/ 
 ىدير حمدي سيد أحمد القمش ػػػ ط/  نفيف أحمد السيد نصرػػػ ط/   آالء رامي يوسؼ عامر ػػػ ط/
 ميادة محيي عباس يونسػػ ط/  في عبد الفتاح الجنديسارة مصطػػػ ط/  آالء أميف أحمد منصور ػػػ ط/ 
  لبني سعيد شوقي سالمةػػػ ط/  مي إبراىيـ رشداف سكرػػػ ط/  نيي محمد عماد حسني الجعفراوي ػػػ ط/
 روايدا جياد الديف حسف سمير إسماعيؿ ػػػ ط/        امي محمد سالـ أمنية س ػػػ ط/ أميرة محمد عبد الغني  عمىػػػ ط/ 

 ـ األشعة التشخيصية :ـ02 
 نشوي حمدي أحمد إبراىيـػػػ ط/  عبد الرحمف محمد السيد الغرباوي  ػػػ ط/ آالء محمد عبد السميع القطافػػػ ط/ 
 روضة أيمف عبد الحميد النحمة ػػػ ط/ داليا أيمف عبد الرءوؼ طمبوػػػ ط/   محمد أحمد رشدي إبراىيـ  ػػػ ط/
 أمؿ أحمد سامي عبد الرحيـ شمبيػػػ ط/   رنا خالد إبراىيـ صقرػ ط/ػػ  منى أحمد غباشي ربيعػػػ ط/ 

 أية محمد عبده بدر الديفػػػ ط/ األمراض الصدرية والتدرن :ــ 02
  طب األطفال :ــ 00
 اسراء عباس محمد السيفيػػػ ط/ عمياء عبد الحميد فرج نور الديفػػػ ط/  ىدير السيد عفيفي محاريؽػػػ ط/
 أمير عفيفي فرج عمي خميفةػػػ ط/ شيماء نجيب أحمد عبد المجيدػػػ ط/ شوقي محمد شاىيفبسمة محمد ػػػ ط/
 اسراء يسري إبراىيـ الكيالنيػػػ ط/  والء طمعت نبيو قمحػػػ ط/  رميساء كامؿ توفيؽ منصورػػػ ط/
 د عيسيمحمد فتحي سعػػػ ط/  أسماء السيد عمي أبو النصرػػػ ط/ إيناس ربيع محمد محمد حسانيفػػػ ط/
 عبد الحميد إبراىيـمنو اهلل ػػػ ط/  الصاويفاطمة سمير ػػػ ط/  منار إبراىيـ إبراىيـ سالـػػػ ط/
 الشافعيوحيد طارؽ محمد ػػػ ط/  الصعيدينيى احمد فرج ػػػ ط/  عفيفي إبراىيـسمر سامي ػػػ ط/
 السيد محمود مصطفى راىيـإب ػػػ ط/  ىاجر مختار عبد العاطىػػػ ط/  عبد الحؽ زيد إبراىيـريـ ػػػ ط/
 ابوسويؼ فتحيمحمد اشرؼ ػػػ ط/  احمد مختار محمد كامؿػػػ ط/ الكفراويسعيد عبد الرحيـ  أميرةػػػ ط/
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 ريياـ مصطفى عبد الحميد زينةػػػ ط/  الخير أبونجيب  مجديمورة ػػػ ط/  يبةدامانى سمير شعباف الػػػ ط/
 : الدكتوراه: درجة ثالثا

 أسماء رمضاف فتحي عمى حجازيػػ ط/ ػ  :الطفيميات ـ 2
 ـــ الكيمياء الحيوية :0

 آالء أسامة زيد ناجي ػػػ ط/  عال عبد الحميـ محمد عبد المطمبػػ ط/   فاطمة أحمد محمد النجارػػػ ط/
 نيمة عاطؼ عبد العزيز شعبافػػػ ط/  ـــ عالج األورام والطب النووي :3 
 ـــ جراحة العظام :4 

 مصطفي محمد عادؿ عفارةػػػ ط/   ؿ الديف محمود حجاجمصطفي جماػػػ ط/
 :أمراض القمب واألوعية الدموية ـ 5

 محمد محمد لممـو إبراىيـ ػػػ ط/  وائؿ صقر محمد صقرػػػ ط/   محمود حامد محمد حجاج ػػػ ط/
 لمكاويغدير يحيي محمد ا ػػػ ط/ إسالـ محمد عبد الغني الحبشيػػػ ط/   محمد محسف عبد الفتاحػػػ ط/ 
 أحمد الحسيني عبد الغفار أبو حسيفػػػ ط/  جوف رفعت ناحج توضروس ػػػ ط/  أسامة محمد عبد اهلل عمرػػػ ط/ 
 محمد عبد الرحيـ عمى الطنوبيػػػ ط/   أحمد مرضي جاد حمادػػػ ط/

 :التوليد وأمراض النساء ـ 6
 يارا عبد الفتاح مصطفي خورشد ػػػ ط/  فيميرفت فتحي محمد عفيػػػ ط/  محمد عبد المرضي سعيد السناف ػػػ ط/
 أحمد حمدي حافظ الحسينيػػػ ط/  وليد عبد المعبود سعد الشرشابي ػػػ ط/ آالء ناجي محمد حسف الغزاليػػػ ط/ 
 سارة مجدي فضؿ عمى محمد ػػػ ط/ أحمد عمى عبد اليادي األمبابيػػػ ط/  دعاء عبد العزيز محمد المنسيػػػ ط/

 :إلكمينيكية الباثولوجيا اـ 7
 مروة محمد أحمد نورػػػ ط/   سيا أنور خالد زناتيػػػ ط/  ريياـ سالمو محمد الشناويػػػ ط/ 
 ىاجر سعيد موسي موسي نصارػػػ ط/

 :جراحة التجميل والحروق ـ 8
 بياء الديف محمد حسفػػػ ط/   أحمد مرزوفي فتحي عبد الكريـ ػػػ ط/  أحمد عاطؼ السيد فراجػػػ ط/ 
 أحمد عبد الرحمف محمود عمىػػػ ط/  شرؼ مصطفي إسماعيؿ الرفاعيأػػػ ط/

 :التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم ـ 9
 إيماف جماؿ رمضاف عبد المقصودػػػ ط/  أحمد السيد محمد أبو سيارػػػ ط/   محمد سعيد عبد العزيز نجـ ػػػ ط/

 :طب الحاالت الحرجة ـ 22
 جيا محمود فوزي خناتي ػػػ ط/ بسمة محمود عوض أبو محمود نصرط/  ػػػ  أحمد سامي حامد ضيااػػػ ط/

 :طب المناطق الحارة وصحتيا ـ 22
 محمد إبراىيـ محمد نداػػػ ط/   أحمد عمى أحمد السرسيػػػ ط/  محمد الطنطاوي سالـ فرجػػػ ط/ 

 :طب وجراحة العين ـ 20
 أيمف الشربيني السيد الزناتي ػػػ ط/ ي عطيةأحمد عبد المجيد ناجػػػ ط/   محمد حمدي السيد حجاجػػػ ط/
 دعاء أحمد محمد احمدػػػ ط/   غادة صالح محمود نصر ػػػ ط/  نرميف أيمف رفاعي السيدػػػ ط/ 
 محمد رمضاف عبد العزيز عمىػػػ ط/   فاطمة خيري أحمد محمدػػػ ط/

 إيناس فتحي عمى عمى سميمافػػػ ط/ :التشري  ـ 23
 :الجراحة العامة ـ 24

 ىيثـ محمد عاطؼ حامد سميمافػػػ ط/   أحمد ماىر حامد أحمد مجريو ػػػ ط/
 محمد عالء الديف أبو اليزيد ػػػ ط/ :طب الطوارئ ـ 25
 :األشعة التشخيصية ـ 26
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 إسراء عبد الظاىر زكي خميفة ػػػ ط/  أحمد صابر فتوح عبد السالـ الصواؼػػػ ط/ أميرة محمد بكري محمد البكريػػػ ط/ 
 :ب األطفال طـ 27

 محمود صبحي أبو الخيرػػػ ط/   أحمد محمد أحمد محمد شمبيػػػ ط/  إبراىيـ عبد الرحمف سميماف إبراىيـ ػػػ ط/ 
 كيرلس سمعاف محروس نقوالػػػ ط/   محمد عبد الفتاح محمد عبد الحافظػػػ ط/   إسراء كماؿ الباز عبد اهللػػػ ط/ 
  محمود محمد عبد الحميد إسماعيؿػػػ ط/ 

 
 تاسعا ما يستجد من أعمال :

  031/3/11/0202الموضوع رقم 

 مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ػػػ بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع الرسالة عمى النحو التالي :
 ماجستير أمراض التخاطب  ـــ ط/ أسماء محمد عبد الرازق طعيمة2 

 موضوع الرسالة : 
يف الميػارات المغويػة ودرجػة السػمع فػي مجمػوع مػف األطفػاؿ المصػرييف فػي مرحمػة مػا قبػؿ الدراسػة ولػدييـ ضػعؼ دراسة العالقة بػ

 سمع .
 المشرفون :

 ػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب   اذ ورئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرةأست   عصاـ عبد الونيس بحيري ػ أ.د/
 ةر القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ أمراض التخاطأست   ا مصطفي عثمافدالي ػ أ.د/

 المنوفيةةعجامبكميةالطب   لحنجرةمدرس أمراض التخاطب قسـ األنؼ واألذف وا          حناف أنور الشوربجي ػ   د/
 المنوفيةةعجامبكميةالطب   مدرس أمراض التخاطب قسـ األنؼ واألذف والحنجرة          أسماء الدسوقي رشاد ػ   د/

 أمراض التخاطب دكتوراه  إيمان فتحي السيد الدمياطيـــ ط/ 0 
 موضوع الرسالة : 

المعرفيػػة فػػي مجموعػػة مػػف األطفػػاؿ المصػػرييف الػػذيف يعػػانوف مػػف صػػعوبات فػػي  والميػػاراتدراسػػة العالقػػة بػػيف الميػػارات المغويػػة 
 القراءة .

 المشرفون :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب   اذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةأست   أحمد عبد المنعـ رجب ػ أ.د/
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب اذ أمراض التخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أست   طفي عثمافداليا مص ػ أ.د/

 المنوفيةةعجامبكميةالطب   رةمدرس أمراض التخاطب قسـ األنؼ واألذف والحنج          حناف أنور الشوربجي ػ   د/
 المنوفيةةعجامبكميةالطب   مدرس أمراض التخاطب قسـ األنؼ واألذف والحنجرة          أسماء الدسوقي رشاد ػ   د/

 
 

 القــــرار

متا الرسالتيف الماجستير عمى ك تضا  د/ إيمان عزت أستاذ مساعد أمراض التخاطبرسائؿ وحدة التخاطب بالكمية التابع لقسـ األنؼ واألذف والحنجرة 
حيث أنيا األستاذ المساعد الوحيدة بذات التخصص في الوحدة وىي عمى رأس العمؿ فقط الماجستير  رسالةعمى  والدكتوراه مع رفع اسـ أحدث مدرس

 ويرفع لمجامعة ...اآلف 

   031/3/11/0202الموضوع رقم 

 . 13/11/0202الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو  ب والجراحة التكامميع مجمس إدارة برنامج الطاجتماإحاطة المجمس عمما بمحضر 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما والموافقة عمى ما جاء بالمحضر .
  012/3/11/0202الموضوع رقم 

مستوفيف لمحد األدني الموافقة عمى قبوؿ التحويالت الورقية لمطالب المستجديف ال ػػػ بشأفوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي : 0202/0201( لمقبوؿ بالكمية )برنامج الطب والجراحة المتميز( لمعاـ الجامعي 222)

 الكمية المحول منيا االسم م
 طب السويس مصطفي أحمد عبد الحميد غانـ 1
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 طب حمواف أحمد أيمف محمد زىراف 0
 طب السويس محمد عادؿ محمد ناجي 1
 طب السويس جماؿ أبو العنيف رانيا 2
 طب حمواف سامح أحمد مصطفي موسي 3
 طب الفيوـ ممؾ خالد السيد مشعؿ 4
 طب الفيوـ أمير أيمف السيد محمد شفيؽ 5
 طب السويس ابتياؿ محمد شحاتو 6
 طب حمواف محمد محسف أميف خميس 7
 طب حمواف عبد المنعـ خالد عبد المنعـ إسماعيؿ 12
 طب حمواف سعيد عبد اهلل جبو ىاجر عماد 11
 طب السويس محمد أبو الفتوح عاصي عمرو 10
 طب السويس محمود ىشاـ عبد الحميد محمد عثماف 11
 طب أسواف أحمد رأفت لبيب بركات 12
 طب حمواف عيد بدر عبد الرازؽ وىبو 13
 طب الفيوـ أميرة مصيمحي سالمة مصيمحي ىشاـ  14
 طب الفيوـ اهلل محمد محي عبد ربو عوف 15
 طب السويس يوسؼ أمير محمد يازيد 16
 طب السويس يوسؼ حسف شوفي محمود 17
 طب حمواف اروي ياسر عطا شحاتو 02

 القــــرار

متميز إلى المستوي األوؿ العادي الالمستوي األوؿ  ببطاقة الترشيح لجامعة المنوفية مف مكتب التنسيؽ في  تحويؿ الطالب  يعمالموافقة 
جنية قيمة البنية  0322ودفع  Foundation 1  ،Foundation 2عمى أف يتـ سداد  مصروفات ساعات التدريس لمديوليف  3+0

 ... ويرفع لمجامعة ... وعدـ الموافقة عمي تحويؿ الطالب الغير حاصميف عمي بطاقة ترشيح الي كمية الطب جامعة المنوفية  ة تيالتح
  011/3/11/0202الموضوع رقم 

تعػديؿ اسػميا الػي آيػة جمػاؿ رجػب ػػػػ بشػأف 0202ماجسػتير سػمعيات دور أبريػؿ  آيػة جمػاؿ رجػب حػافظض الطمب المقدـ مف الطبيبة / عر 
 حافظ أبو النور بإضافة المقب حيث أنو مدرج بصورة البطاقة الشخصية وشيادة الميالد ووثيقة الزواج وجواز السفر 

 القــــرار

 ػػػةالموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 011/3/11/0202الموضوع رقم 

باالعتذار عن عضوية المجمس ليذا  جراحة المسالؾ البوليةمتفرغ بقسـ الستاذ األعبد العميم محمد الدرعي أ.د/  عرض الطمب المقدم من
 .العام 

 القــــرار

 لمجامعة.. ويرفع . األستاذ المتفرغ بقسـ طب األطفاؿعمي ترشي  أ.د/ عمي محمد الشافعي ػةالموافقػ

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

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

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/      محمود السيد أبو سالم أ.د/ 
 


