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 جامعة المنوفية            

 كلية الطب                 
 أمانة المجالس واللجان       

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

 12/1/1002الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح يـو  0202/0201" لمعاـ الجامعي الخامسةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
 بحضور كؿ مف: عميد الكمية ورئيس المجمس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  12/1/0201األحد الموافؽ 

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

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

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

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

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

 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة    عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 
 رئيس قسـ الجراحة العامة    ػ أ.د/ حاتـ محمود سمطاف

 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     ػ أ.د/ بسمة عبد المنعـ دسوقي محمد
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     مجاىدمحمد أحمد أحمػد ػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    نادية صالح محمد النحاسػ أ.د/ 

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة    ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ 
  والتأىيػػؿرئيس قسـ الطب الطبيعي والروماتيـز      ػ أ.د/ سمر جابر أحمد سميماف
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ    ػ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب

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

 المتوطنة قسـ األمراضرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 
   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ    ػ أ.د/ أيمف محمد محمود عبيد

 ةػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد ػ أ.د/
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب    حساـ عبد الحكيـ النعمانيػ أ.د/ 

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة     ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
 قسـ جراحة القمب والصدرقائـ بعمؿ رئيس     إسالـ محب عبد المرضيد/   ػ 

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ػ   د/ ميا محمد عمى البطش 
 قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي قائـ بعمؿ رئيس          ػػ   د/ ىالة محمد الحروف 
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 )المتميز( 
     أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     أ.د/ تغريد محمد فرحات ػ

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

   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية   أماني رجب محمود سراج  ػػػ أ.د/ 
 وطب المجتمعأستاذ بقسـ الصحة العامة     محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 

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

 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ     عادؿ محمود حنفي  د/ ػ أ.
    األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ بقسـ    أيمف عبد العزيز أبو العنيف ػ أ.د/ 
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ     صفاء عبد الظاىر أميفػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ اليستولوجيا    ماجدة أحمد منصور أ.د/ ػ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ     رجبمحمد  سياـػ أ.د/ 
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    حدادالأيمف عبد الفتاح ػ أ.د/ 

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

 الطبية والمناعةقسـ الميكروبيولوجيا ب أستاذ    أ.د/سحر عمى محمد عمى ػ
 أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات    ػ أ.د/ مناؿ أحمد المميجي
 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس     ػ أ.د/ ىالة سعيد الربعي

  التشخيصيػػػة ةأستاذ بقسـ األشع     ػ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف 
   العظػػػػػػػاـبقسـ جراحة المتفرغ ستاذ األ    أحمد فؤاد شمس الديفأ.د/ ـ 

 أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة     ػ أ.د/ عبير السيد المييي
   نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
   الجراحة العامةمدرس بقسـ      ياسر بيجات السيسيد/ ػ 
 وتم دعوة كل من :* 

 التنفيذي لممستشفيات الجامعيةالمدير  محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ  ػػ أ.د/ جيياف صالح صادؽ 

 األستاذ بقسـ الطفيميات ومنسؽ برنامج الطب التكاممي  ػػ أ.د/ نانسي محمود حربو
 العالقات الخارجيةومدير وحدة  الباطنة العامة األستاذ بقسـ   أحمد محمد محمد زىرافػػ أ.د/ 

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

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

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 
 رئيس قسـ الفسيولوجيا   ػ أ.د/ جرجس صبري يوسؼ رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة   ػ أ.د/ عالء حسف عبد المؤمف مرعي ػ
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 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ  سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/  أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة  عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ أ.د ػ
 عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ حممي أحمد عماد عمىػ أ.د/     بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػة متفرغ أستاذماجدة مصطفي حجاج ػ أ.د/ 
  أستاذ بقسـ طب وجراحة الع خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ػ أ.د/ أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية وليد محمد فتحي عبد العظيـػ أ.د/ 

 والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػرصفاء محمد منصور ىالؿ  ػ أ.د/ أستاذ بقسـ األمراض الصدرية والتدرف ػ أ.د/ محمود موسي محمود الحبشي
 العظاـ أستاذ متفرغ بقسـ جراحة بياء الديف محمد السرويػ أ.د/  األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ  محمد قمر الشرنوبيػ أ.د/ 
  طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ   عمى محمد الشافعىػػػ أ.د/    الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ   أسامة فييـ منصورػػػ أ.د/ 

    جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  د/  ػ   ػػػ أ.د/ عالء عبد العظيـ السيسي األستاذ بقسـ الجراحة العامة . 
  أمراض النساء والتوليدبقسـ  مدرس صالح الديف محمودىشاـ ػ  د/ األنؼ واألذف والحنجرة   بقسـ  أستاذ مساعد أحمد عبد الحميـ محمدػ  د/ 

    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد  أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.
   

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

 تم مناقشة :
  مخطاب وحدة التحول الرقي لمتعميعرض ـــ  ـــ عرض آلية العمل لوحدة العالقات الخارجية   ف كوروناــــ موق

 
 

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

  616/5/1/1020الموضوع رقم 

 الموافؽ األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201 يلمعاـ الجامع" الرابعةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 . 113/2/10/0202حتى  020/2/10/0202 والمتضمنة القرارات مف 11/10/0202

 القــــرار :

 . 076/2/10/0202بعد سحب الموضوع رقـ  المصادقة
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  613/5/1/1020الموضوع رقم 

الموافؽ  األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0201لمعاـ الجامعي  لجنة الدراسات العميا"" إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
4/10/0202 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  861/5/1/1020الموضوع رقم 

والمنعقدة  0202/0201لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 02/10/0202الموافؽ  األحديـو 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  961/5/1/1020الموضوع رقم 

 والمنعقػدة يػوـ 0202/0201لمعاـ الجػامعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
     . 01/10/0202الموافؽ  االثنيف

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  026/5/1/1020الموضوع رقم 
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ــة " إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع  ــة" لجن ــات الثقافي الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي العالق
1/1/0201 . 

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  160/5/1/1020الموضوع رقم 

  1/1/0201الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو  0202/0201لمعاـ الجامعي المكتبات" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
  600/5/1/1020الموضوع رقم 

الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0202/12لمعػػاـ الجػػامعي لجنــة شــئون التعمــيم والطــالب " إحاطػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع 
12/1/0201 .  

 القــــرار :

 أحيط المجمس عمما
          

 :  مجالس األقسامثالثا : موضوعات 
  660/5/1/1020الموضوع رقم 

عمػى تغييػر مسػمي  12/10/0202بشػأف موافقػة مجمػس القسػـ بتػاريخ عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم جراحة المسـالك البوليـة ــــ 
 . القسـ إلى جراحة السالؾ البولية وجراحة الذكورة والعقـ وذلؾ بالمثؿ في جامعات أخرى مثؿ جامعة الزقازيؽ وطنطا

 القــــرار :

 الشير القادـ الدراسات العميايتـ عرض الموضوع عمى لجنة 

  460/5/1/1020الموضوع رقم 

عمػى الطمػب  12/10/0202بتػاريخ  بشػأف موافقػة مجمػس القسػـ عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم عالج األورام والطب النووي  ــــ 
( بمقر جامعػة عػيف FAIMERالتعميـ الطبي ) زمالةبالتسجيؿ في متقدـ لناصر محمد عبد الباري األستاذ بالقسـ  المقدـ مف أ.د/

 . شمس 
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة 
 

 :  األخرىرابعا : موضوعات 
  560/5/1/1020الموضوع رقم 

ـــ بشــ ن عــرض خطــاب الســيد/ مــدير  ػػػػ توريػػد وتركيػػب شاشػػات عػػرض بقاعػػات ومػػدرجات الػػدور 1 :الموافقــة عمــى عــام الكميــة ـ
وذلػػػؾ لمراقبػػػة الطػػػالب أثنػػػاء  تركيػػػب كػػػاميرات مراقبػػػة بمػػػدرج الػػػدور الرابػػػع والخػػػامس بالكميػػػةتوريػػػد و ػػػػػ 0  .عمويالسادس 

 تركيب كاميرات مراقبة جميع األدوار والطرقات بالكمية.توريد و ػػ 1 االمتحانات .
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة 

 

 

 

 خامسا: موضوعات شئون التعليم والطالب :
  660/5/1/1020الموضوع رقم 

/ أحمـد شـاكر عمـى داود بالةرقـة الطالػبعمـى تصـويب نتيجـة  الموافقـةػػػػ بشػأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطـالب د/ أ.مذكرة 
محكمػػػة القضػػػاء اإلداري . وذلػػػؾ بنػػػاء عمػػػى حكػػػـ  0216/0217لمعػػػاـ الجػػػامعي السادســـة ردور أولم لمـــادة النســـاء والتوليـــد 

( بتقػدير ممتػاز بػدال 212درجة في مػادة النسػاء والتوليػد لتصػبح الدرجػة الكميػة لممػادة ) 17دة مقدارىا بالمنوفية ... بأحقية في زيا
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 3635ممتاز ويصبح المجموع التراكمػي  1065ممتاز بدال مف  1124بتقدير جيد جدا ويصبح المجموع الكمي لمفرقة  211مف 
 ممتاز مع مرتبو الشرؼ . 3606ممتاز مع مرتبو الشرؼ بدال مف 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجمعة 

  360/5/1/1020الموضوع رقم 

/ ميرقـي سـامي عيـاد قسـطندي حنـا الطالبػةعمى تصـحي  اسـم  الموافقةػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
وذلػؾ بنػاء عمػى حكػـ محكمػة القضػاء إلـى /ميرفـي سـامي عيـاد قسـطندي حنـا  0202/0202والمقيدة بالةرقة الخامسة لمعـام 

 . 02/0/0217بتاريخ  7777رقـ  اإلداري بالمنوفية
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجمعة 

  860/5/1/1020الموضوع رقم 

/ أحمـد إلـى / أحمـد فـوزي حامـد عطيـةالطالـب عمـى تغيـر اسـم الموافقةػػػ بشػأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
بتـاري   9999بـرقم  وذلػؾ بنػاء عمػى حكػـ محكمػة القضػاء اإلداري بالمنوفيػةم 0220فوزي حامد عطية ماضـي ردور ديسـمبر 

20/6/0228 . 
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجمعة 

  960/5/1/1020الموضوع رقم 

الةرقـة األولـى ردور ثـانيم عمـى النحـو  عمـى تصـويب نتيجـة الموافقـةػػػػ بشػأف وكيل الكميـة لشـئون التعمـيم والطـالب د/ أ.مذكرة 
 التالي :

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل المادة اسم الطالب م
 المجموع الكمي لمةرقة الدرجة الكمية لممادة المجموع الكمي لمةرقة لممادةالدرجة الكمية 

 ــــ 80 ــــ F1 82 أنس فؤاد سعيد عرب 2
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجمعة 

  662/5/1/1020الموضوع رقم 

نتيجـة الةرقـة الخامسـة دور ثـاني عمـى النحــو  عمـى اعتمـاد الموافقـةػػػػ بشػأف وكيـل الكميـة لشـئون التعمـيم والطـالب د/ أ.مـذكرة 
 التالي :

      45 يفػ عدد الحاضر 
 44 يفػ عدد الناجح

     1 ػ عدد الراسبيف
 ـ التقديرات :

    17  ػ جيد جدا  12 ػ ممتاز
   5 ػ مقبوؿ  6 ػ جيد //

  %76ر31 ػ نسبة النجاح
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجمعة 

  166/5/1/1020الموضوع رقم 

المدير التنةيذي لوحدة القياس والتقويم ــ بش ن المقترح الخاص بالتحميل االحصائي لالمتحانات في ضوء التصحي   د/أ.مذكرة 
 اآللي .

 القــــرار :

جدا أو موافقة عمى إعداد التحميؿ اإلحصائي لنتائج التصحيح اآللي قبؿ إعالف النتيجة عمى أف يتـ استبعاد األسئمة الصعبة ال
% مف 02األسئمة التي ليا معامؿ تمييز بالسالب وتوزيع درجاتيا عمى بقية األسئمة واستبعاد األسئمة الصعبة التي تتجاوز نسبتيا 

 أسئمة االمتحاف .
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  066/5/1/1020الموضوع رقم 

 المقيػد بالفرقػة/ أحمـد رأفـت لبيـب بركـات الطالػبـــ بشـ ن الموافقـة عمـى تحويـل وكيل الكمية لشئون التعمـيم والطـالب د/ أ.مذكرة 
 القومسيون الطبي . بناء عمي توصية من كمية طب أسوان إلى كمية طب المنوفية 0202/0201األولي لمعاـ الجامعي 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع لمجمعة 

 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: سادسا:
  666/5/1/1020الموضوع رقم 

 الباثولوجيػا اإلكمينيكيػةبقسػـ  المػدرس فتحيـة إبـراىيم حامـد البصـال/ دالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  التـدريس مذكرة شئون ىيئـة
 .الدائمة تخصص دقيؽ أمراض الدـ بناء عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

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

  466/5/1/1020الموضوع رقم 

بالكمية لشػغؿ  التشريح واألجنةبقسـ  المدرس مروة عبد الصمد الغالم/ دالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .الدائمة بناء عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذوظيفة 

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

  566/5/1/1020الموضوع رقم 

التشػػريح المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ  مــروة عبــد الرســول عمــر/ الطبيبػػةالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  مــذكرة شــئون ىيئــة التــدريس
 بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه . واألجنة

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  666/5/1/1020الموضوع رقم 

 التشػريح واألجنػةالمػدرس المسػاعد بقسػـ  رشا رجب عبده سميو/ الطبيبػةالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 

 
 

  366/5/1/1020الموضوع رقم 

جراحػة القمػب المػدرس المسػاعد بقسػـ  رشـا السـباعي سـميمان/ الطبيبػةالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه . والصدر
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  866/5/1/1020الموضوع رقم 

والطػب عػالج األوراـ بقسػـ  المعيػد محمـد أحمـد فتحـي شـمبي/ الطبيػبالموافقـة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولو بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا النووي

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  966/5/1/1020الموضوع رقم 

عػالج األوراـ بقسػـ  المعيدة السيد حرحشداليا كامل إسماعيل / ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصوليا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا والطب النووي

 القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  642/5/1/1020الموضوع رقم 

بالكميػة لشػغؿ  الباطنػة العامػةبقسػـ  المعيػدمحمـد عمـى إبـراىيم / الطبيػبالموافقة عمى تعيين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولو وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  164/5/1/1020الموضوع رقم 

بالكميػة  األمػراض الصػدريةبقسػـ  المعيػد أحمـد محمـد الشـامي/ الطبيػبالموافقة عمـى تعيـين ػ بشػأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية . لحصولو لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  064/5/1/1020الموضوع رقم 

األمراض المدرس المساعد بقسـ  ىند رضا السيد إبراىيم عماره/ الطبيبةالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  ىيئة التدريسمذكرة شئون 
 بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه . العصبية والنفسية

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  664/5/1/1020الموضوع رقم 

األمػراض المػدرس المسػاعد بقسػـ  محمد السعيد رضوان الشين/ الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه . العصبية والنفسية

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  464/5/1/1020الموضوع رقم 

المػػدرس  عــال حمــدي الشــافعي/ الطبيبػػةالموافقــة عمــى تعيــين ػ بشػػأف  عــرض خطــاب أ.د/ رئــيس قســم الباثولوجيــا ا كمينيكيــة
 الكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه .و قسـ الالمساعد ب
 القــــرار

 لمجامعة .الموافقة .. ويرفع 
  564/5/1/1020الموضوع رقم 

لمػدة عػاـ  بالكمية الباطنة العامةالمدرس بقسـ  أحمد عز العربتجديد إعارة د/ الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 05/0/0201بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف ثاني 

 القــــرار :

 لمجامعة .الموافقة .. ويرفع 
  664/5/1/1020الموضوع رقم 

 بالكميػة الباطنػة العامػةالمػدرس بقسػـ  محمـد حمـدي حامـد بـدرتجديد إعارة د/ الموافقة عمى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/6/0201بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف رابع لمدة عاـ 

 القــــرار :

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

  364/5/1/1020الموضوع رقم 

الباطنة العامة بقسـ األستاذ  أحمد محمد زىران/ د إضافةالموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
ورفع اسـ د/ عبد الناصر جاب اهلل ومدير وحدة العالقات الخارجية بالكمية إلى لجنة العالقات الثقافية بالكمية بصفتو بالكمية 

 .األستاذ المساعد بقسـ الباطنة العامة 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
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  864/5/1/1020الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ عمى سةر الطبيب/ إبراىيم موافي جمعو  الموافقة ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
جراحة المسالؾ البولية بالكمية إلى دولة الواليات المتحدة األمريكية لتنفيذ العاـ األوؿ مف بعثة اإلشراؼ المشترؾ وذلؾ خالؿ 

 نفقة اإلدارة العامة لمبعثات .عمى  0201شير يناير 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  964/5/1/1020الموضوع رقم 

رالتةاىم لمتعاون العممي بين كمية الطب إبداء الرأي في تجديد إتقافية  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد وكذلؾ اإلحاطة عمما بما تـ تنفيذه مف بنود مذكرة جامعة المنوفية وجامعة رآيوام األمريكيةم 

 ـ .المنسؽ العاـ لالتفاقية لمقس جعةر محمد عبد الرسولورد مف أ.د/  التفاىـ خالؿ الفترة السابقة وذلؾ طبقا لما
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  526/5/1/1020الموضوع رقم 

/ مصطةي محمد محمد لمطبيبالموافقة عمى المد بالداخل لمدة عام  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 0215/0216المشترؾ )نيوتف ػػػ مشرفة( لعاـ  المدرس المساعد بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ داود

 . 06/11/0202إلستكماؿ إجراءات الحصوؿ عمى الدكتوراه حيث أنو عاد مف الخارج بتاريخ 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 
 

  516/5/1/1020الموضوع رقم 

)اليوـ التالي إلنتياء  02/8/0202الموافقة عمى احتساب الةترة من  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
/ ىديل عبد السالم )اليوـ السابؽ الستالميا العمؿ( أجازة خاصة بدوف مرتب لمطبيبة 6/10/0202اإلجازة الدراسية( وحتى يوـ 

المشترؾ )سابقا( واألجازة الدراسية المدرس المساعد بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ محمد إبراىيم عيد 
 إلى جامعة ماكجيؿ بكندا .

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  650/5/1/1020الموضوع رقم 

 .المكسيكية UNAMإبداء رأي الكمية في التعاون بين الكمية وجامعة  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  665/5/1/1020الموضوع رقم 

الموافقة عمى تبادل الخبرات بين جامعات العراق ومصر طبقا  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 لمبروتوكول المتةق عميو .

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  465/5/1/1020الموضوع رقم 

الموافقة عمى فت  قناة عممية مشتركة بين أ.د/ محمد أبو الةتوح  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
ورئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووى والمشرؼ الرئيسي عمى رسالة الدكتوراه لمطبيبة/ دينا مصطفي عبد القادر شحاتو 

كز أـ دي أندرسوف لعالج األوراـ جامعة تكساس ر مية والمرشحة لبعثة إشراؼ مشترؾ بمالحبشي المدرس المساعد بالقسـ والك
بمركز أـ دي  بالواليات المتحدة األمريكية وبيف المشرؼ األجنبي أ.د/ كميفتوف ديفيد فولر أستاذ مساعد العالج اإلشعاعي

 أندرسوف لعالج األوراـ جامعة تكساس بالواليات المتحدة األمريكية .
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 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  565/5/1/1020الموضوع رقم 

الموافقة عمى فت  قناة عممية مشتركة بين أ.د/ ناصر كمال عبد العال  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
الدكتوراه لمطبيب/ باىي فايؽ السيد السباعي البسيوني األستاذ المتفرغ بقسـ أمراض النساء والتوليد والمشرؼ الرئيسي عمى رسالة 

المدرس المساعد بالقسـ والكمية والمرشحة لبعثة إشراؼ مشترؾ بجامعة بريتيش كولومبيا بكندا وبيف المشرؼ األجنبي أ.د/ محمد 
 عمى بديوي أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة بريتيش كولومبيا بكندا .

 القــــرار :

 ة .. ويرفع لمجامعة .الموافق
  665/5/1/1020الموضوع رقم 

الموافقة عمى مدة األجازة الدراسية الخاصة بالطبيب/ محمد شوقي  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
المدرس المساعد بقسـ جراحة العظاـ بالكمية لمدة عاـ ثاني بمستشفي لوتوف الجامعي بإنجمترا عمى نفقتو  عبد الحميد عرفو 

 الخاصة وذلؾ لجمع المادة العممية الالزمة لمدكتوراه .
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 
  365/5/1/1020الموضوع رقم 

المدرس تغيير ا جازة  الخاصة د/ ىشام حسن محمد الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
لمدة عاـ اعتبارا مف والمرافق لزوجتو بالمممكة المتحدة إلى ميمة عممية شخصية  بقسـ جراحة القمب والصدر بالكمية

 الدكتوراه عمى نةقتو الشخصية .مكة المتحدة إلجراء أبحاث ما بعد في مستشفي ىيرفميد بمندف بالمم 13/0201

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 :  : موضوعات البحوث العلمية  ثامنا
  865/5/1/1020الموضوع رقم 

مراجعػة البروتوكػػوالت المقدمػة مػػف السػادة األطبػػاء المتقػدميف لمتسػػجيؿ  ػػ بشػػأفأ.د/ وكيــل الكميــة لمدراسـات العميــا والبحــوث مـذكرة 
 م بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة 20تمت الموافقة عمى ربالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 م بروتوكول ماجستير.22بتعديل ر
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  965/5/1/1020الموضوع 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 مدرس الباطنة العامة د/ ىبو راضي سالـ 1
 1 أستاذ مساعد والتدرفاألمراض الصدرية  د/ إيماف عبد النبي المصري 0
 6 أستاذ مساعد جراحة القمب والصدر د/ عمرو محمد عبد الحفيظ عالمة 1
 0 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية  د/ منى صالح الديف حبيب 2
 1 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية د/ شيريف صبحي السيد النيداني 3
 1 مدرس النساءالتوليد وأمراض  د/ شريؼ صبحي منشاوي خميفة 4
 1 مدرس التوليد وأمراض النساء د/ ىبو ماجد أبو شادي 5

 القــــرار :
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  662/5/1/1020الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 6/10/0202 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أية أحمد محمد عبد المنعـط/  1
 6/10/0202 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية شاىيفط/إسراء أحمد  0
 02/10/0202 ماجستير الفسيولوجيا ط/أسماء معوض أحمد سابؽ 1
 02/11/0202 دكتوراه طب األطفاؿ ط/ أماني أحمد البسيوني البنا 2
 15/11/0202 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية ط/ سمية مصطفي محمود الحفناوي 3
 02/11/0202 دكتوراه طب األطفاؿ بدير غازي أو العطاط/ ىبو  4
 07/11/0202 ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/محمد محمود أحمد بنداري 5
 03/11/0202 ماجستير جراحة العظاـ ط/محمد ممدوح محمد عفيفي 6
 5/10/0202 ماجستير الميكروبيولوجيا ط/ الشيماء السيد يوسؼ 7
 03/11/0202 ماجستير جراحة العظاـ فتوح السيد عالـط/ أحمد محمود  12
 05/7/0202 ماجستير طب األطفاؿ ط/أحمد مجدي لطفي أبو المكاـر 11

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  616/5/1/1020الموضوع رقم 

الطالبي  المشروع  تحت رعاية قسم الموافقة عمى المشروع البحثي  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 .طب األطةال روحدة األورام وأمراض الدم بقسم طب األطةالم 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  066/5/1/1020الموضوع رقم 

أسػتاذ  نبيـل الكةـراويالمشروع الخػاص أ.د/  وتجديد الموافقة عمى تعديل ػ بشأف مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 متفرغ بقسـ الباطنة العامة .

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
  666/5/1/1020الموضوع رقم 

 : ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 والمناقشة لمرسائل العممية .ـــ قواعد ا شراف 2
 . 0202ـــ امتحان الشةوي والعممي لمجزء األول دور أكتوبر 0
 ـــ عرض أنشطة المجان المختمةة لوحدة القياس والتقويم بالكمية خالل جائحة كورنا .3
 ـــ امتحانات التقويم البنائي لطمبة الدراسات العميا لممتابعة .2

 الرقمي .ـــ دورة أساسيات التحول 5
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  466/5/1/1020الموضوع رقم 
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% مػف حصػيمة ىػذه اإليػرادات 32تسعير الخدمات التى تقػدميا المكتبػة ) ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
يتـ إيػداعيا فػي حسػاـ وحػدة مركػز الخدمػة العامػة فػي حسػاب مجنػب لصػالح المكتبػة يصػرؼ منيػا لتحسػف الخػدمات التػي تقػدميا 

 ت( .% مف حصيمة ىذه اإليرادات توزع مكافآت لمقائميف عمى تقديـ ىذه الخدما32المكتبة ػػػػػػػػػ 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  566/5/1/1020الموضوع رقم 

 عمى النحو التالي :إنشاء جماعة أصدقاء المكتبة  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 ػػػ أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ػػػ السيد/ مدير إدارة المكتبة  
 ػػػ السيد/ رئيس قسـ المكتبة  
 ػػػ عدد ثالثة أخصائي مكتبات مف العامميف بالمكتبة بتـ اختيارىـ عف طريؽ مدير المكتبة . 

 مف السادة أعضاء ىيئة التدريس تختارىـ لجنة المكتبات . ػػػ عدد أربعة
 ثقافية برعاية الشباب .ستة طمبة يمثموف جميع الفرؽ الدراسية يتـ اختيارىـ عف طريؽ المجنة الػػػ عدد 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  666/5/1/1020الموضوع رقم 

تصـحي  اسـم الطبيـب/ أحمـد فـوزي حامـد عطيـة مقيـد عمـى  موافقـةال ػػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسـات العميـا والبحـوث 
 9999بـرقم  عمػى حكػـ محكمػة القضػاء اإلداري بالمنوفيػة وذلؾ بنػاء  إلى أحمد فوزي حامد عطية ماضي 0228بدور أكتوبر 

 . 20/6/0228بتاري  

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  366/5/1/1020الموضوع رقم 

أعضػاء ىيئػة التػدريس لتغييػر مسػمى  المقػدـ مػفالطمـب  الموافقـة عمـىػ بشػأف  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسـات العميـا والبحـوث
ييػػػػػر مسػػػػػمى القسػػػػػـ الػػػػػدكتوراه القديمػػػػػة مػػػػػف الطػػػػػب الطبيعػػػػػي إلػػػػػى الطػػػػػب الطبيعػػػػػي والرومػػػػػاتيـز والتأىيػػػػػؿ حيػػػػػث تػػػػػـ تغ شػػػػػيادات

 وىـ : 02/5/0214بتاريخ
 أستاذ ورئيس قسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ ػػػ أ.د/ سمر جابر سميماف   

 أستاذ مساعد بالقسـ ػػػ   د/ عالء عبد العزيز لبيب 
 مدرس بالقسـ دينا رفعت الشراكي ػػػ   د/ 

 مدرس بالقسـ ػػػ   د/ سجي فرحات الجزار 
 مدرس بالقسـ   ػػػ   د/ داليا صالح سيؼ

 مدرس بالقسـ   ػػػ   د/ دينا سالـ فتوح
 مدرس بالقسـ ػػػ   د/ سماح سامي يوسؼ 

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  866/5/1/1020الموضوع رقم 

ة المينيــة دبمومــبالزيــادة الرســوم الدراســية الخاصــة الموافقــة عمــى  ػػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
وذلـك السموم والكيميـاء الطبيـة الشـرعية تخصص  ة المينيةدبمومال ودراسة مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة  تخصص
 . آالف 5222 بدال منآالف  7222لتصب  

 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  669/5/1/1020الموضوع رقم 
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/ ريمـون صـال  عـدلي الطبيػب المقػدـ مػفالموافقة عمى قبول االعتـذار  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
وذلـك لظـروف  0202الشػفوي والعممػي ومقػرر اختيػاري دور إبريػؿ دكتـوراه أمـراض القمـب واألوعيـة الدمويـة  امتحانعن دخول 

 .خاصة 
 القــــرار :

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  326/5/1/1020الموضوع رقم 

ودكتػوراه ( دبمػـو وماجسػتير  41لعػدد ) مـد فتـرة الدراسـةالموافقػة عمػى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميـا والبحـوث ـ بشـ ن
 مختمفة .تخصصات 
 القــــرار :

 عمى النحو التالي :  ... ويرفع لمجامعة لمدة عام آخرليـ  مد فترة الدراسةالموافقة عمى 
 طب األطفاؿ دبموـ    ىبو أحمد محمد االنصاريػ ط/ 1
 دبمـو التوليد وأمراض النساء    إيماف السيد السباعيػ ط/ 0
 العيفدبمـو طب وجراحة     كريستيف كـر إسحاؽػ ط/ 1
 االمراض النفسية والعصبيةدبمـو     داليا فتحي عبد الجوادػ ط/ 2
 )عاميف( دبمـو جراحة العظاـ     ىشاـ أحمد ايمف محمدػ ط/ 3
 دبمـو جراحة العظاـ    ريموف سمير حميـ عبد الرؤوؼػ ط/ 4
 دبمـو التوليد وأمراض النساء    مروة عزمي شحاتةػ ط/ 5
 دبمـو الجراحة العامة    إبراىيـ جمعة إبراىيـ ػ ط/ 6
 دبمـو جراحة األنؼ واألذف والحنجرة    أمجد كماؿ عباس محمدػ ط/ 7

 دبمـو طب األطفاؿ    مناؿ سعيد محمد سالمةػ ط/ 12
 دبمـو األمراض الصدرية والتدرف    مارينا نادي نجيبػ ط/ 11
 األمراض الصدرية والتدرفدبمـو     ىانـ سالـ أبو اليزيدػ ط/ 10
 دبمـو األمراض الصدرية والتدرف   رانيا سعيد مصطفى الجماؿػ ط/ 11
 دبمـو طب المناطؽ الحارة   اسالـ طمعت حسف عبد الحميدػ ط/ 12
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   إيناس عبد العزيز محمد شعبافػ ط/ 13
 األمراض الجمدية والتناسميةدبمـو      دعاء رأفت أحمدػ ط/ 14
 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   حبيبة صالح الديف مرسيػ ط/ 15
 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   سالي عبد اهلل الجوىري محمدػ ط/ 16
 دبمـو طب وجراحة العيف   شيماء إبراىيـ محمود أدـػ ط/ 17
 التوليد وأمراض النساءدبمـو     أسماء محمد السيد محمدػ ط/ 02
 ماجستير طب األطفاؿ    نياؿ عبد الحميد عبدهػ ط/ 01
 ماجستير جراحة العظاـ    بيتر يوسؼ شيدي صادؽػ ط/ 00
 ماجستير جراحة العظاـ    مايكؿ جالؿ ىنري رزؽ اهللػ ط/ 01
 ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة    سالـ أحمد عبد الغنيػ ط/ 02
 ماجستير طب وجراحة العيف    محمد عبد الفتاح أحمدػ ط/ 03
 ماجستير الباطنة العامة    محمد مختار الغمراويػ ط/ 04
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد فكري محمد عطا اهللػ ط/ 05
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد عبد البديع عبد الرحمفػ ط/ 06
 ماجستير الجراحة العامة   حسف إبراىيـ صابر الحوػ ط/ 07
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 ماجستير الجراحة العامة    أحمد إبراىيـ مصيمحيػ ط/ 12
 ماجستير الجراحة العامة    أحمد عبد المنعـ أحمد ػ ط/ 11
 األمراض الصدرية والتدرفماجستير    سمر بدر حسف اسماعيؿػ ط/ 10
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف    ىبو مصطفى الغباشيػ ط/ 11
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف    ايماف بكر عبد الجوادػ ط/ 12
 ماجستير األشعة التشخيصية    سارة يحيي زكريا زايدةػ ط/ 13
 ماجستير األشعة التشخيصية    رضوى حامد عبد العزيزػ ط/ 14
 ماجستير القمب واألوعية الدموية   محمد عبد المنعـ محمد سالمةػ ط/ 15
 ماجستير القمب واألوعية الدموية    سامي عبد اهللمحمود ػ ط/ 16
 ماجستير طب األطفاؿ    محمود حمدي رمضافػ ط/ 17
 ماجستير طب األطفاؿ    سند جماؿ إبراىيـ بدرػ ط/ 22
 ماجستير التخدير والعناية المركزة    نورا عادؿ غريب ساسةػ ط/ 21
 الجمدية والتناسميةماجستير األمراض     رانيا محمود أحمد حمودةػ ط/ 20
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   سارة السيد محمد الغزوليػ ط/ 21
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    سمر جماؿ ىالؿػ ط/ 22
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    نانسي إبراىيـ عطية ػ ط/ 23
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير     ىند عمي عبد المقصود ػ ط/ 24
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    ىبة خميؿ عبد الحميدػ ط/ 25
 ماجستير جراحة العظاـ     معتز باهلل صالح أميفػ ط/ 26
 ماجستير الباثولوجيا     مروة سعيد المصريػ ط/ 27
 ماجستير الجراحة العامة   محمد سيد محمد أبوشوشوط/  ػػ32
 دبمـو طب المناطؽ الحارة وصحتيا    محمد السيد محمود محمدػ ط/ 31
 دبمـو أمراض الباطنة العامة   سامح محمود صبح خاطرػ ط/ 30
 دبمـو أمراض الباطنة العامة   حممي أحمد حممي الخوليػ ط/ 31
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية   أيماف سامي السيد الدراجينيػ ط/ 32
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  قي عبد الواحد نور الديفميادة شو ػ ط/ 33
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    عمياء أحمد عمى زىرافػ ط/ 34
 دبمـو األمراض المتوطنة    أيمف أحمد الفيشاويػ ط/ 35
 دبمـو األمراض المتوطنة   سمير محمد عمي الصيادػ ط/ 36
 دبمـو األمراض المتوطنة   شريؼىويدا يوسؼ عيسى ػ ط/ 37
 دبمـو األمراض المتوطنة   عالء محمد عبد السيد سالـػ ط/ 42
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية    إشراؽ حمدي عالـػ ط/ 41

  316/5/1/1020الموضوع رقم 

 : كل مننقل تسجيل الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 جامعة بنيا إلى جامعة المنوفية مف   القمب واألوعية الدموية  أمراض دكتوراه  محمد أحمد أشرف رضا  /طـــ 2
  بنياإلى جامعة  المنوفيةجامعة مف     التخدير والعناية المركزة دكتوراه  أحمد محمد إبراىيم  /طـــ 0

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  630/5/1/1020الموضوع رقم 
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لدرجػػة / رانــدا عطيــة عبــد الحميــد ةالطبيبػقطــع إيقــاف الموافقــة عمــى  ػػ بشػػأفمــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث 
 .   في التخدير  الدكتوراه

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 

 
  636/5/1/1020الموضوع رقم 

( درجػة دبمػـو وماجسػتير ودكتػوراه 01لعػدد ) إيقـاف القيـدػ بشػأف الموافقػة عمػى  العميـا والبحـوثمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات 
 تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

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

 بأثر رجعي    1/12/0217لمدة عاـ مف  ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  ىبو مصطفى السيدػػ ط/ 1
 بأثر رجعي   1/2/0215مف  يفلمدة عام   ماجستير جراحة العظاـ  أحمد محمود فتوح السيدػػ ط/ 0
 لظروؼ خاصة    1/2/0201لمدة عاـ مف   طب وجراحة العيفدبموـ   عمياء أحمد سعد الموجيػػ ط/ 1
 لظروؼ خاصة    1/12/0202مف  يفلمدة عام  طب وجراحة العيفدبموـ  ىند محمد نور الديف محمدػػ ط/ 2
 بأثر رجعي    1/2/0213لمدة عاـ مف  التوليد وأمراض النساءدبمـو   إيياب السيد عبد ربوػػ ط/ 3
 بأثر رجعي      1/12/0215لمدة عاـ مف   جراحة العظاـدبموـ   جرجس إبراىيـ جرجسػػ ط/ 4
 بأثر رجعي    1/2/0215لمدة عاـ مف  التوليد وأمراض النساءدبمـو   مينا ثروت سمعافػػ ط/ 5
 بأثر رجعي      1/12/0213لمدة عاـ مف   جراحة العظاـدبموـ   روفائيؿ مالؾ مرعيػػ ط/ 6
 لظروؼ خاصة    1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  سارة حسيف محمودػػ ط/ 7

 بأثر رجعي        1/2/0214لمدة عاـ مف   العظاـجراحة ماجستير   حاتـ محمد عبد الوىابػػ ط/ 12
 بأثر رجعي        1/12/0216لمدة عاـ مف   جراحة العامةماجستير ال  ىيثـ جمعة منصورػػ ط/ 11
 لظروؼ خاصة    1/12/0202لمدة عاـ مف  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  سمر مختار السيدػػ ط/ 10
 لظروؼ خاصة    1/2/0213مف  يفلمدة عام طب وجراحة العيفماجستير   غادة محمد عبد المنعـػػ ط/ 11
 الستكماؿ الدراسة   1/12/0214لمدة عاـ مف  ماجستير الطب الطبيعي والتأىيؿ  إيماف ممدوح محمدػػ ط/ 12
 لظروؼ خاصة        1/2/0216لمدة عاـ مف  جراحة المسالؾ البوليةماجستير  محمود حممي عبد الستارػػ ط/ 13
 بأثر رجعي       1/12/0217لمدة عاـ مف  أمراض الباطنة العامةماجستير  والء عبد العاؿ السيد الشعراويػػ ط/ 14
 بأثر رجعي       1/2/0216لمدة عاـ مف   دبموـ طب وجراحة العيف  إيماف محمد رأفت ربيعػػ ط/ 15
 بأثر رجعي       1/12/0212لمدة عاـ مف  الحارةدبموـ طب المناطؽ   محمد عبد اهلل دسوقيػػ ط/ 16
 بأثر رجعي       1/2/0215لمدة عاـ مف ماجستير الطب الطبيعي والروماتـز والتأىيؿ   ريياـ محمد مصطفي ػػ ط/ 17
 بأثر رجعي       1/2/0217لمدة عاـ مف ماجستير جراحة المسالؾ البولية   محمد عادؿ محمد أبو زيد ػػ ط/ 02
 لظروؼ خاصة      1/12/0202مف  يفلمدة عام دكتوراه التخدير والعناية المركزة أماني محمد عبد المطمب ػػ ط/ 01
 لظروؼ خاصة    1/12/0202لمدة عاـ مف  دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية جياد سامي شياب الديف درازػ ط/ 00
 بأثر رجعي       1/12/0213لمدة عاـ مف  الحارةدبموـ طب المناطؽ  ىويدا يوسؼ عيسى شريؼػػ ط/ 01

  436/5/1/1020الموضوع رقم 

 .( درجة ماجستير تخصصات مختمفة0لعدد ) إلغاء القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 : ـرارـالقــ

 لمجامعة... ويرفع ليـ عمى النحو التالي : عمى إلغاءالموافقة 
 لتغيير التخصص   طب األطفاؿ  حسناء حممي عبد المحسنػػػ ط/ 1
 بناء عمى طمبيا  التوليد وأمراض النساء إسراء عبد المقصود حسن القاضيػػػ ط/ 0
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  536/5/1/1020الموضوع رقم 

ــة لمدراســات العميــا والبحــوث  ــذكرة أ.د/ وكيــل الكمي ــة ا شــراف  ػػػ بشػػأفم ــة عمــى تعــديل لجن ( درجػػة ماجسػػتير 02لعػػدد )الموافق
 تخصصات مختمفة .

 
 : ـرارـالقــ

   ليـ عمى النحو التالي.. ويرفع لمجامعة تعديل لجنة ا شرافالموافقة عمى 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    امنية محمد عياد ـ ط/2

 . بالكمية األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ  مدرس  د/ وفاء أحمد شحاتة  إضافةب
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   نانسي إبراىيم عطية ـ ط/0
 . عمى طمب المشرؼ( ا)بناءبالكمية  األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ مدرس   د/ ريم أحمد عبد العزيز برفع اسم
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   حسناء محمد صال   ـ ط/3

 .  بالكمية األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ مدرس   د/ وفاء أحمد شحاتة  إضافةب
 طب األطةالماجستير   أحمد عادل زكريا عافية ـ ط/2

 بالكمية )لمسفر لمخارج( . طب األطفاؿبقسـ مدرس   برفع اسم د/ باسم عبد الةتاح الجزار
 طب األطةالماجستير  محمود عمر حسين محمود ـ ط/5

 بالكمية )لمسفر لمخارج( . طب األطفاؿبقسـ مدرس   الجزاربرفع اسم د/ باسم عبد الةتاح 
 طب األطةالماجستير   عمياء ربيع محمد بيومي ـ ط/6

 بالكمية . طب األطفاؿبقسـ زميؿ   بإضافة د/ أسماء عبد السميع محمود
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   شيماء كامل حامد سالمة ـ ط/7

 بالكمية . األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ مدرس   بإضافة د/ وفاء أحمد شحاتو
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   شيماء عمى عبد المقصود ـ ط/8

 بالكمية . الباثولوجيابقسـ أستاذ   بإضافة أ.د/ رحاب منير سمكة
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   ياسمين أيمن رفاعي ـ ط/9

 بالكمية )تغيير موضوع الرسالة( . الباثولوجيابقسـ مدرس  اهلل حسنينبرفع اسم د/ رانيا عبد 
ضافة د/ إيمان مسعود عبد الجيد  أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيوية بالكمية . وا 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير  نيمة عبد السالمة محمد حريز ـ ط/22
 بالكمية . لجمدية والتناسميةاألمراض ابقسـ مدرس   بإضافة د/ وفاء أحمد شحاتو

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   ىناء جميل فييم صقر ـ ط/22
 بالكمية . األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ مدرس   بإضافة د/ ىبو اهلل سعد الدين خميل

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير  آيات جمال حسنين حشيش ـ ط/20
 بالكمية. الباثولوجيابقسـ  أستاذ مساعد رانيا عبد اهلل حسنينبإضافة كل من : د/ 

 بقسـ الكيمياء الحيوية بالكمية . مدرس  صالح الديند/ إيمان 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير  منال برعي عبد الحميد رشوان ـ ط/23

 بالكمية . األمراض الجمدية والتناسميةبقسـ مدرس   بإضافة د/ وفاء أحمد شحاتو
 دكتوراه الطب الشرعي والسموم ا كمينيكية أميرة عبد الحميد محمد ليو ـ ط/22

 بالكمية )لقيامة بإجازة( . جراحة التجميؿ والحروؽبقسـ مدرس   برفع اسم د/ محمد سعيد الحداد
ضافة د/   بالكمية. جراحة التجميؿ والحروؽبقسـ مدرس   حسام حسن فوزيوا 
 جراحة العظامماجستير  محمد شوقي عبد الحميد عرفو  ـ ط/25
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 مستشفيات لوتوف ودانستيبؿ الجامعي بإنجمترا .بوالمفاصؿ  واإلصاباتاستشاري جراحات العظاـ     ييجابان كاالراجابإضافة د/ 
 دكتوراه طب الطوارئ آثار فكري عبد المجيد الشين ـ ط/26

 بالكمية . الجراحة العامةقسـ أستاذ ورئيس  بإضافة أ.د/ حاتم محمود سمطان
 األنف واألذن والحنجرةماجستير  أحمد وحيد محمد موسي ـ ط/27
 ( .لمسفر لمخارجبالكمية ) األنؼ واألذف والحنجرةبقسـ مدرس  أحمد حمدي الشافعيبرفع اسم د/ 

ضافة   بالكمية األنؼ واألذف والحنجرةبقسـ مدرس   د/ أحمد محمود حمدانوا 
 دكتوراه جراحة العظام  وليد جمعة عبد المولي  ط/ ـ28

 مدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية . بإضافة د/ أحمد عبد المنعم دويدار
 دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية نيمة عبد العاطي سميمان ـ ط/29

 بالمممكة المتحدة )بسبب جائحة كورونا( .استشاري األمراض الجمدية جامعة برمنجياـ  برفع اسم د/ أجوستن مارتن كالفيجو
ضافة   استشاري األمراض الجمدية مستشفيات وارويؾ الجامعية بالمممكة المتحدة .   سيمون تسود/ وا 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   إشراق حمدي عالم ـ ط/02
 )لمسفر لمخارج( .بالكمية  األمراض الجمديةبقسـ مدرس   برفع اسم د/ ريم أحمد عبد العزيز

  663/5/1/1020الموضوع رقم 

 ماجســتير( رسػػالة 2لعػػدد ) 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 جوىريا    ماجستير طب األطةال  عمياء ربيع محمد بيومي ـ ط/2

الدراسة الوبائية والخصائص اإلكمينيكية والتعافي لألطفاؿ المصابيف بأمراض سرطانية في قسـ طب األطفاؿ  موضوع الرسالة :
 بمستشفي جامعة المنوفية خالؿ العشريف عاـ الماضية .... وذلؾ بناءا عمى طمب المشرؼ .

 تعديال جوىريا  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ياسمين أيمن رفاعي ـ ط/0
 دراسة مستوي اإلندوجميف لممرضي الذيف يعانوف مف ضعؼ االنتصاب .... وذلؾ بناءا عمى طمب المشرؼ . ضوع الرسالة :مو 

 تعديال غير جوىريا    دكتوراه جراحة العظام  وليد جمعة عبد المولي ـ ط/3
دراسة مقارنة بيف التقويـ الكمي لمفصؿ الفخذ في كسور عنؽ عظـ الفخذ في مقابؿ حاالت فشؿ التثبيت في  موضوع الرسالة :

 كسور عنؽ عظـ الفخذ .... وذلؾ بناءا عمى طمب المشرؼ .
 تعديال غير جوىريا  دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية نيمة عبد العاطي سميمان جمل ـ ط/2

الميكروبيوـ البرازي في مرضي التياب الجمد التأتبي .... لتعذر الحصوؿ عمي نسبة كافية مف  أنماط موضوع الرسالة :
 .عينة الجمد   الميكروبيـو الجمدي بكافة الطرؽ المخصصة لذلؾ سواء المسحة الكحت أو

  363/5/1/1020الموضوع رقم 

ماجسـتير رسػالة تشـكيل لجنـة الةحـص والمناقشـة  تعـديلالموافقة عمـى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . عمى النحو التالي/محمد صالح أحمد عبيد لمطبيبجراحة العظام 

  المجنة :
 ػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ قسـباذ أست   أحمد البدوي شاىيف ػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ قسـباذ أست   محمد الصاوي حبيب ػ أ.د/ 
 ةر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقاى ةعجامبكمية الطب  جراحة العظاـ قسـباذ أست     وليد عاطؼ عبيدػ أ.د/ 

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعة.. ..الموافقة
  638/5/1/1020الموضوع رقم 
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ماجسـتير رسػالة تشـكيل لجنـة الةحـص والمناقشـة  إعـادةالموافقة عمـى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 . عمى النحو التالي محمد سعيد عبد اهلل/ لمطبيبأمراض الباطنة العامة 

 
  المجنة :

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة  قسـباذ أست   إيياب أحمد عبد العاطيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام بمعيد الكبد القومي الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست  جماؿ أحمد عبد الخالؽ بدرةػ أ.د/ 

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعة.. ..الموافقة
  963/5/1/1020الموضوع رقم 

( رسػػالة 14لعػػدد ) تشــكيل لجنــة الةحــص والمناقشــةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 مختمفة .ماجستير ودكتوراه تخصصات 

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النشر بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي لمجنة ا الموافقة عمى تشكيل
 دكتوراه األشعة التشخيصية  محمد إبراىيم إبراىيم ياسينـ ط/ 2

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة اذ بقسـأست   عبد العزيز معاليد محمػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة اذ بقسـأست    أشرؼ أنس زيتوفػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة اذ بقسـأست   مدحت رفعت الدسوقيػ أ.د/ 

 دكتوراه األشعة التشخيصية   أسماء حمدي عبد الياديـ ط/ 0
  المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة اذ بقسـأست   السيد المكاوي السيدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػ ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة بقسـمساعد اذ أست   محمد شوقي عبد اهللد/   ػ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة اذ بقسـأست   عبد العزيز معاليد محمػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنص ةعجامبكمية الطب  األشعة التشخيصيػػػػػػة اذ بقسـأست   داليا منير فيمي محمدػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 دكتوراه الجراحة العامة  فاطمة إبراىيم يوسف محمدـ ط/ 3

  المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست   القاصدأحمد فرج أحمد ػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػ ةعجامبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النووي اذ بقسـأست   ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست  سميماف عبد الرحمف الشخصػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست   الغني يوسؼعاطؼ عبد ػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 الجراحة العامةماجستير    أحمد موسي مبروكـ ط/ 2

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمساعد اذ أست   عاصـ فايد مصطفيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة  اذ بقسـأست   ىادي صالح أبو عاشورػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألزى ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست   إبراىيـ أبو الفتوح محمدػ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  أسامة إبراىيم السباعي أحمدـ ط/ 5
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  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة  اذ بقسـأست    مجدي أحمد لولحػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالطب  بكمية الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست   عالء عبد العظيـ السيسيػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمساعد اذ أست   ىشاـ المحمدي غريبػ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  فوزيأحمد عبد المنعم أحمد ـ ط/ 6
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست   أحمد صبري الجماؿػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقسـمساعد اذ أست   محمد أشرؼ عمى بمبعػ أ.د/ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست   عمر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروؽػ أ.د/ 

 ماجستير طب الطوارئ محمود طارق عبد السميع جاد اهللـ ط/ 7
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأست    مجدي أحمد لولحػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف اذ بقسـأست   محمود موسي الحبشيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة العامػػػػػ اذ بقسـأست   عبد العزيز عباس تعمبػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  األمراض الصدرية والتدرف اذ بقسـأست   محمد عبد المحسف الميديػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطةال  أحمد مجدي لطةي أبو المكارمـ ط/ 8

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب  اذ بقسـأست    فييمة محمد حسافػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـمساعد اذ أست   محمود أحمد الحاويػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   محمد رمضاف الشنشوريػ أ.د/ 

 ماجستير طب األطةال   المنعم الجباليدينا عبد ـ ط/ 9
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـمساعد اذ أست   القادر دينا عبد الرازؽ عبدػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب  اذ بقسـأست   أسامة أبو الفتوح الفقيػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطةال  محمود عمر حسين محمودـ ط/ 22

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـورئيس اذ أست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بقسـمساعد اذ أست   سامح عبد اهلل عبد النبيػ أ.د/ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   عمى عبد المطيؼ عافيةػ أ.د/ 
 طب األطةالماجستير   أحمد فؤاد عبد الصادق حميمةـ ط/ 22

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـورئيس اذ أست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب  اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  ؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأست   حامد محمد الشرقاويػ أ.د/ 
 ماجستير طب األطةال   أحمد السيد حسينـ ط/ 20

  المجنة :
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست   فادي محمد الجنديػ أ.د/ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اذ بقسـأست    محمد الكوفي نياؿػ أ.د/ 
 ماجستير الباثولوجيا لمياء صبري عبد الصمد أبو النصرـ ط/ 23

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأست   نانسي يوسؼ أسعدػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأست    أسماء جابر عبدهػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذ بقسـأست   حناف السعيد الشناويػ أ.د/ 
 ماجستير الباثولوجيا   أية يسري أبو زيدـ ط/ 22

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأست    رحاب منير سمكةػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأست   محمد إبراىيـ شعبافػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ بقسـأست   محمد مصطفي شريؼػ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  عبد الرحمن حداد عبد السميعـ ط/ 25

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست   عبد المرضي قنديؿ وعمر ػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست   سامح محمد جاد مرعيػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست    محمد رميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام   حسن عبد اهلل خميلـ ط/ 26

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اذ بقسـأست   محمود محمد ىدىودػ أ.د/ 
 ةػػػػػالمنوفيػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست    عمرو عبد المرضي قنديؿ ػ أ.د/
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة  اذ بقسـأست   طارؽ أحمد محمد عمىػ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام   طارق مسعد زيدانـ ط/ 27

   المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة  اذ بقسـأست   بياء الديف محمد السرويػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامالطب  بكمية جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اذ بقسـأست   محمود محمد ىدىودػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اذ بقسـأست  مصطفي أحمد مصطفي أيوبػ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  أحمد محمود فتوح السيد عالمـ ط/ 28

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست   بياء زكريا محمد حسفػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست   أحمد إبراىيـ نصر زايدةػ أ.د/ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقسـمساعد اذ أست  عوض عبد المنعـ عبد الجميؿػ أ.د/ 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   إيناس عبد العزيز محمد شعبانـ ط/ 29

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   عزة جابر عنتر فرجػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 
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 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    مي محمد غازي الخوليـ ط/ 02
  المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   ماجدة مصطفي حجاجػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   عمياء فت  اهلل محمد الشافعيـ ط/ 02

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    منار عمى السيد فريدـ ط/ 00

  المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   أحمد عبد الوىاب صالحػ أ.د/ 
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير  ميا محمود عبد الغني أبو الخيرـ ط/ 03

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـورئيس اذ أست    عالء حسف مرعيػ أ.د/ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست   عزة جابر عنتر فرجػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػطنط ةعجامبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي اذ بقسـأست    بسمة مراد عمىػ أ.د/ 
 جراحة المسالك البوليةماجستير   محمود حممي عبد الستار عمىـ ط/ 02

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست  أسامة عبد الوىاب عبد الجوادػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست   فاطمة أحمد الصرفيػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست   خميفة الجمسيعبد الناصر ػ أ.د/ 
 جراحة المسالك البوليةدكتوراه   محمد إبراىيم محمد أبو زيدـ ط/ 05

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست   عبد العميـ محمد الدرعيػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست   فاطمة أحمد الصرفيػ أ.د/ 
 ػػػػػورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنص ةعجامبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست    أحمد ممدوح شومةػ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية   صبري رسمي يوسفـ ط/ 06

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـباذ أست    أماني رجب سراجػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  واألوعية الدمويةالقمب  قسـمساعد باذ أست    أحمد مختار القرشػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـباذ أست   مجدي محمد المصريػ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية  عيسي درويش محمود رجبـ ط/ 07
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  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـورئيس اذ أست   والء فريد عبد العزيزػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الدمويةالقمب واألوعية  قسـمساعد باذ أست    مراد بشاي ميناػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـورئيس اذ أست   محمد السيد السطيحةػ أ.د/ 
 ماجستير طب األسرة   ىبو توفيق مرسيـ ط/ 08

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست   ىالة المصمحي شاىيفػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسرة قسـمساعد وقائـ بعمؿ رئيس اذ أست    أمؿ أحمد سالمةػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   صافيناز السعيد شمبيػ أ.د/ 
 ماجستير طب األسرة  اهلل محمد سيد أحمدمحمد عبد ـ ط/ 09

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست   تغريد محمد فرحاتػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـمساعد باذ أست   حجازينجوي نشأت ػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  طب األسرة قسـمساعد وقائـ بعمؿ رئيس اذ أست    أمؿ أحمد سالمةػ أ.د/ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الصحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   إبراىيـ محمد عمى كباشػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  الشعروايوالء عبد العال السيد ـ ط/ 32

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست   الشبينيعماد محمد ػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست   عالء عفت عبد الحميدػ أ.د/ 
 بني سويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    حناف عمى طوػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد مختار الغمراويـ ط/ 32

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست   عالء عفت عبد الحميدػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمساعد باذ أست    محمد عمى عباسيػ أ.د/ 
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   الشيماء السيد يوسفـ ط/ 30

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبيػة قسـباذ أست   مبروؾ محمود غنيـػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبيػة قسـورئيس اذ أست    أمؿ فتح اهلل مقمدػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبيػة قسـباذ أست   سحر عمى محمد عمىػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  الميكروبيولوجيا الطبيػة قسـباذ أست   عماد عبد الرحمف بسيونيػ أ.د/ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(
 التخدير والعناية المركزةماجستير    نورا عادل غريب ساسوـ ط/ 33

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  المركزةالتخدير والعناية  قسـباذ أست    صفاء محمد ىالؿػ أ.د/ 
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 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست   أشرؼ مجدي اسكندرػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػ ةعجام بمعيد الكبد القومي التخدير والعناية المركزة قسـاذمساعد بأست   إيماف سيد أحمد إبراىيـػ أ.د/ 
 التوليد وأمراض النساءماجستير    عمياء عمى محمد فايدـ ط/ 32

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  اءػػػػػػػالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   سيد عبد المنعـ محمودػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  اءػػػػػػػالتوليد وأمراض النس قسـمساعد باذ أست   رجب محمد محمودػ أ.د/ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  اءػػػػػػػوأمراض النسالتوليد  قسـمساعد باذ أست   عالء مسعود عبد الجيدػ أ.د/ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الطب  اءػػػػػػػالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   محمد عبد السالـ محمدػ أ.د/ 

 أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد()عمي 
 دكتوراه طب وجراحة العين    منار فوزي داودـ ط/ 35

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  قسـباذ أست    صابر حامد السيدػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  قسـباذ أست    حاتـ محمد مرعيػ أ.د/  
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  قسـورئيس اذ أست   ىدي محمد كامؿ السبكيػ أ.د/  
 ةالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ةعجامبكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  قسـباذ أست   أحمد محمد رضا عوضيفػ أ.د/  

 الثاني صوت واحد()عمي أف يكوف األوؿ و 
 الةسيولوجيا ا كمينيكيةماجستير   أسماء معوض أحمد سابقـ ط/ 36

  المجنة :
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية قسـباذ أست   سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية قسـمساعد باذ أست   سوزي فايز كامؿ عويضةػ أ.د/  
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية قسـباذ أست   محمد حنفي أحمد حسفػ أ.د/  
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  الفسيولوجيا اإلكمينيكية قسـباذ أست    نياؿ ممد بيجتػ أ.د/  

 واحد()عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت 
  826/5/1/1020الموضوع رقم 

طالػػب وطالبػػة  (31لعػػدد ) تســجيل موضــوع الرســالةػ بشػػأف الموافقػػة عمػػى  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكميــة لمدراســات العميــا والبحــوث
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  ماجستير التشري  وعمم األجنة   إيمان عادل محمد سميمان زعير ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
 والمسف . تأثير مستخمص أوراؽ التيف عمي القشرة األمامية وقرف آموف في ذكر الجرذ األبيض الشاب

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتشريح و عمـ األجنة بكمية الطب  قسـاذ بأست   أحمد سعيد ذو الفقارػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتشريح و عمـ األجنة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست    وائؿ بدر الخوليػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامالتشريح و عمـ األجنة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   منار عمى السيد فريدػ أ.د/ 

   والمناعةالميكروبيولوجيا الطبية ماجستير    داليا محمد نبيل شعبان ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 تأثير جزيئات النانو الفضيو عمى معزوالت السودوموناس ارجينوزا المنتجو لمبيوفيمـ البكتيري في مستشفيات جامعة المنوفية .
 المشرفون : 
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 المنوفيػػػة ةعجامبكمية الطب  الطبية والمناعةالميكروبيولوجيا  قسـاذ ورئيس أست    أمؿ فتح اهلل مقمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػة ةعجامبكمية الطب  الطبية والمناعةالميكروبيولوجيا قسـاذ مساعد بأست   أسماء محمد البرلسيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػة ةعجامبكمية الطب  الطبية والمناعةالميكروبيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قسـمدرس ب    أمؿ محمد داودػ   د/ 

 المنوفيػػػة ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب   أحمد طعيمة أحمد أبو زيدػ   د/ 

 ماجستير الةارماكولوجيا ا كمينيكية     إسراء  زكي السيد ىالل ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 لمكمي المحتمؿ لبيوجميتازوف وسيتاجميبتيف عمى إصابة الكمي الحاد المحدث بالجنتامايسيف في الجرذاف .دراسة التأثير الواقي 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب اذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا أست    ميا محمد البطشػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب مدرس بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    أماني توفيؽ الفخرانيػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب مدرس بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    عماد الديف متولي الحناويػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  اليستولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقسـ باذ مساعد أست    رانيا إبراىيـ يسػ أ.د/ 

   األمراض الصدرية والتدرنماجستير    ىبو مصطةي الغباشي ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 تغيرات نمط النـو في مرضي سرطاف الرئة .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ة والتدرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الصدرياذ بقسـ أست   أمؿ أميف عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ة والتدرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الصدرياذ بقسـ أست    رنا حممي اليمباويػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ة والتدرفػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الصدرياذ مساعد بقسـ أست    جيياف عمى العاؿػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   والطػػػػػػػػػػب النوويعالج األوراـ اذ مساعد بقسـ أست   الشيماء محمود الحنفيػ أ.د/ 

   دكتوراه الطةيميات الطبية  مروة القصري عبد الشافي الشين ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

دراسة تأثير الكفاءة الوقائية والعالجية لمنانوكاثبثيف بي بروتينيز لطفيمي التريكنيال سبيراليس عمى مرض التريكينيموزيس في 
 الفئراف.

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاذ ورئيس بقسـ أست   نادية صالح النحاسػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ػػاتالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ بقسـ أست    وفاء محمد القرشػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ مساعد بقسـ أست  إسماعيؿ محمود عمى محـرػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاذ مساعد بقسـ أست   أماني فوزي إبراىيـ عطيةػ أ.د/ 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمدرس بقسـ   نيي محمد كماؿ أبو حسيفػ   د/ 

 الباثولوجيا ا كمينيكيةدكتوراه   ىاجر صالح عمى أبو النجا ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 ومدي تأثيره عمى النتائج السريرية لمرضي سرطاف الدـ النخاعي الحاد . 1دراسة جيف أـ سي اؿ 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكياذ بقسـ أست   إيماف عطية التونسيػ أ.د/ 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيبقسـ مساعد اذ أست    إيماف عمى أحمديػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيبقسـ  مدرس   ريياـ صالح الزياتد/   ػ 
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    التخدير والعناية المركزة وعالج األلمماجستير   أحمد سامي عطية عميمي ط/ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
المزدوج مقارنة بتخدير المستوي البطني المستعرض استخداـ الموجات فوؽ الصوتية في تخدير المستوي الفقري المنتصب 

 المزدوج في تسكيف األلـ بعد الوالدة القيصرية .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  الج األلـػػػػػػػػػػػالتخدير والعناية المركزة وعاذ بقسـ أست   حاتـ أميف عطا اهللػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب التخدير والعناية المركزة اذ مساعد بقسـ أست    إلياـ محمد الفقيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  الج األلـػػػػػػالتخدير والعناية المركزة وعمدرس بقسـ    خالد محمد جاب اهللػ أ.د/ 

   طب األسرةماجستير     سارة أحمد عياد ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

 في مصر . 17 –اإلنياؾ النفسي بيف األطباء خالؿ جائحة كوفيد 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ مساعد بقسـ أست   نورا عبد اليادي خميؿػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةمدرس بقسـ    مروة محمد محسبػ   د/ 

   السمعياتماجستير   إيناس الةرجاني إبراىيم البميدي ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

 وظيفة السمع واالتزاف في اإلناث بفترة الخصوبة وسف الياس مف مرضي ىشاشة العظاـ .تقييـ 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ بقسـ أست   أحمد عبد المنعـ رجبػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيبكمية الطب   رةجاألنؼ واألذف والحناذ مساعد السمعيات بقسـ أست   محمود زيف العابديف أحمدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػرةػػػػػاألنؼ واألذف والحنجبقسـ  مدرس السمعيات   أسماء صالح معطيد/   ػ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػػػػػؿ الطببقسـ  مدرس    دينا سالـ فتوحد/   ػ 
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة     محمد أحمد عبد العزيز محمد ط/ـــ 22

 :  الرسالة موضوع
 أىمية األكسجيف عالي الضغط كعالج مساعد إللتياب األذف الخارجية الناخر .

  المشرفون : 
 اإلسكندرية ةعجامبكمية الطب   األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ بقسـ أست   محمد سامي عموانيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ ورئيس قسـ أست  عصاـ عبد الونيس  البحيريػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ بقسـ أست   ياسر عبد الوىاب خميؿػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب   رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنؼ واألذف والحنجبقسـ  زميؿ   محمد نعماف محمدد/   ػ 

   الباطنة العامةأمراض ماجستير   إيمان عدلي صابر راشد ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

المبكر عف إصابات الكمي الحادة في حاالت التميؼ الكبدي الال تعويضية دراسة نيوتروفيؿ جيالتيناز المرتبط ليبوكاليف لمكشؼ 
 بعد التياب الكبد الوبائي سي .

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب   العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة اذ بقسـ أست    أشرؼ غريب ضمعػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة اذ مساعد بقسـ أست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ أ.د/ 
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 المنوفية ةعجام بمعيد الكبد القوميػػػػػػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػمدرس بقسـ    حناف مسعد إسماعيؿ بديرػ   د/ 

 الباطنة العامة  أمراض دكتوراه   صةوت عبد الحميم محمود  ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 اإلجياد في مرض نقص الصفائح الدموية المناعي األولي في البالغيف : الصمة بتمؼ الخاليا المبطنة لألوعية الدموية .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة اذ بقسـ أست   صبري عبد اهلل شعيبػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة اذ مساعد بقسـ أست   محمد أحمد عبد الحافظػ أ.د/ 

 فيةالمنو  ةعجامبكمية الطب   الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ أست   عالء عفت عبد الحميدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ أست    عمى محمد الخوليػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   اإلكينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباثولوجيا اذ مساعد بقسـ أست   إشرؼ عبد الرؤؼ داودػ أ.د/ 

 الباطنة العامة  أمراض ماجستير   محمد حمدي محمد محمد  ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ مدي تطبيؽ المعايير القياسية لمحطات معالجة المياه بوحدات اإلستصفاء الدموي في محافظة قنا .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ أست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنة اذ مساعد بقسـ أست   ياسيف صالح ياسيفػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الصحة العامة وطب المجتمعاذ مساعد بقسـ أست   زينب عبد العزيز قاسميػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباطنػػػػػػػػػػػػمدرس بقسـ     ىبة السيد قاسـػ   د/ 

 الباطنة العامة  أمراض ماجستير   محمد عواد عبد العاطي  ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 واإلعتالؿ الكموي المزمف .العالقة بيف اإلصابة بالبكتريا الحمزونية البوابية 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ أست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ أست    نجالء سعيد العبدػ   د/ 

 الباطنة العامة  أمراض ماجستير   محمد فوزي السيد عربود  ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

 الغسيؿ الكموي المزمنيف .مستوي ليبوكاليف المرتبط بجيالتيناز العدالت في الدـ كعالمة لسوء التغذية لدي مرضي 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ أست  حسف عبد اليادي أحمد عطيةػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ أست   محمود محمد عمارةػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   ػػػػػػػػػػػػػػةالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدرس بقسـ     ىبة السيد قاسـػ   د/ 

   دكتوراه األشعة التشخيصية  عمياء أحمد عبد الةتاح الزاممي ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

األداء التشخيصي لمتصوير المقطعي التخميقي الرقمي لمثدي لدي المرضي الذيف يعانوف مف زيادة كثافة الثدي بالنسبة لمتصوير 
 المغناطيسي .بالرنيف 

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ ورئيس قسـ أست   بسمة عبد المنعـ دسوقيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـ أست   محمد شوقي عبد اهللػ أ.د/ 
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 المنوفية ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـ أست   شيماء عبد الحميد حسنيفػ أ.د/ 
 ماجستير األشعة التشخيصية   محمد خالد صالح الدين الشافعي ط/ـــ 27

 :  الرسالة موضوع
الدور التشخيصي لدوبمر الموجات فوؽ الصوتية لمشرياف السباتي والرنيف المغناطيسي لألوعية الدموية في مرضي السكتة 

 الدماغية .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـ أست   محمد صالح الزواويػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب ػػػػة األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدرس بقسـ    طارؽ فوزي عبد الالػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب األمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـ     خالد حاتـ عفيفيػ   د/ 

 دكتوراه األشعة التشخيصية    عال طاىر إسماعيل عالم ط/ـــ 28
 :  الرسالة موضوع

 بالرنيف المغناطيسي عمى القمب في تشخيص ومتابعة والمتابعة بعد العالج العتال عضمة القمب التضخمي .دور التصوير 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـ أست   محمد عبد العزيز معاليػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـ أست   وليد عبد الفتاح موسيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصيمدرس بقسـ   ىياـ عبد المنصؼ عبد المطيؼػ   د/ 

   النساء أمراض التوليد و ماجستير    ميرال أحمد سعد ط/ـــ 29
 :  الرسالة موضوع

المحيط التاجي دقة طوؿ الكمي الجنيني لتقدير عمر الجنيف مقارنة بقطر المخيخ ، قطر الرأس ثنائي القطر ، محيط البطف ، 
 لمرأس وطوؿ عظمة الفخذ في االثموث الثاني والثالث مف الحمؿ .

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب   التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءاذ بقسـ أست  أحمد نبيؿ عبد الحميد عيسيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءاذ مساعد بقسـ أست   عالء الديف فتح اهلل الحمبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءمدرس بقسـ    إبراىيـ عمى سيؼ النصرػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءمدرس بقسـ     أميرة أحمد فتحيػ   د/ 

 النساء   أمراض ماجستير التوليد و   تسنيم مجدي مصطةي موسي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 توقع شدة عدوي الجرح بعد العممية القيصرية باستخداـ مستويات بروكالسيتونيف في الدـ .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءاذ بقسـ أست   ناصر كماؿ عبد العاؿػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءمدرس بقسـ    إبراىيـ عمى سيؼ النصرػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءالتوليد وأمراض مدرس بقسـ    محمدالسباعي عنترػ   د/ 

 القمب واألوعية الدمويةأمراض ماجستير   محمود أحمد كمال سراج الدين ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

السكري مع شدة ضيؽ الشراييف التاجية في مرضي  دراسة العالقة بيف السماكة الداخمية لمشرياف السباتي ونسبة الييموجموبيف
 البوؿ السكري .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ أست   محمود عمى سميمافػ أ.د/ 
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 المنوفية ةعجامبكمية الطب   القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ أست   ريحاب إبراىيـ ياسيفػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمدرس بقسـ    أحمد السيد أحمد سميمافػ   د/ 

 القمب واألوعية الدمويةأمراض ماجستير   منة اهلل وجدي فرج مصيمحي ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 كداللة في تشخيص االحتشاء القمبي الحاد مقارنة بالتروبونيف . 277استخداـ الحمض النووي الميكرو ريبوزي 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب واألوعية اذ ورئيس قسـ أست   والء فريد عبد العزيزػ أ.د/ 

 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الطب   اذ طب الحاالت الحرجةأست   عمرو السيد الحديديػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ أست   نيفيف إبراىيـ ساميػ أ.د/ 

 القمب واألوعية الدمويةأمراض ماجستير    عالء محمد ياسر ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

 الذيف يخضعوف لزرع الصماـ األورطي بالقسطرة . التنبؤ بعوامؿ انسداد الضفيرة الكيربائية لمقمب في المرضي
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ ورئيس قسـ أست   والء فريد عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب   الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب واألوعية مدرس بقسـ    وساـ الديف الشافعيػ   د/ 

 حمػػػػػػػواف ةعجامبكمية الطب   القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمدرس بقسـ     ياسر أحمد صادؽػ   د/ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أسماء محمد عبد الرازق الةقي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 في مصر . 17األعراض الجمدية في مرضي كوفيد 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمياذ بقسـ أست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   وفاء إبراىيم السعيد عميبو ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 دراسة فاعمية حقف فيتاميف د بالطبقة الضامة مف الجمد عف طريؽ اإلبر الدقيقة في عالج مرض البياؽ .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمياذ بقسـ أست   مصطفي أحمد ىماـػ أ.د/ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    أية عبده أبو أحمد ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 . دراسة عدد نسخ الحمض النووي لمميتوكوندريا في مرضي الثعمبة البقعية
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمياذ بقسـ أست   مصطفي أحمد ىماـػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسميمدرس بقسـ     وفاء أحمد شحاتوػ   د/ 

 المنوفية ةعجاماإلكمينيكيػػػػػػػػة بمعيد الكبد القومي  الكيمياء الحيوية مدرس بقسـ    شيماء عبد الستار رفعتػ   د/ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   ىند عبد المطمب محمد  ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 في سرطاف الجمد غير الميالني : دراسة سريرية ومناعية ىستوكيميائية . 1اليوكس دي 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمياذ بقسـ أست   عزة جابر عنتر فرجػ أ.د/ 



 22/2/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202لمعام الجامعي الخامسة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

28 

 
 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػا الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ بقسـ أست    جابر عبده أسماءػ أ.د/ 

 ماجستير جراحة المسالك البولية  محمد ياسين محمد محمد  ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

سالمة وفعالية عقار التاداالفيؿ مقابؿ التاداالفيؿ مع سيمدوسيف في عالج المرضي الذيف يعانوف مف أعراض متوسطة أو شديدة 
 مف تضخـ البروستاتا الحميد .

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليةاذ بقسـ أست  أحمد أحمد جماؿ الديفػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليةاذ مساعد بقسـ أست  محمد عبد الجابر سميـػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليةبقسـ  مدرس  محمد كماؿ عمر د/  ػ 

 ماجستير جراحة المسالك البولية  محمد عمى سيد عبد الغةار  ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

 عالج حصوات الكمي : خبرة مركز واحد .دور الجراحة االرتجاعية لمكمي في 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليةاذ بقسـ أست  عبد العميـ محمد الدرعيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليةاذ مساعد بقسـ أست  عيد عبد الرسوؿ الشريؼػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليةاذ مساعد بقسـ أست  عاطؼ عبد المطيؼ بدويػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسالؾ البوليةبقسـ  مدرس  محمد كماؿ عمرػ   د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة  جمعة عبد النبي العسكري  ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 اصطناعية في المرضي الذيف يخضعوف لفغر نياية القولوف الدائـ .الوقاية مف الفتؽ المجاور لفتحة البراز الجانبية بوضع شبكة 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ الأست  أحمد فرج أحمد القاصدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ الأست  محمد حامد المميجيػ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  محمد سيد محمد أبو شوشة  ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 الدرقية بدوف رفع سدائؿ جمدية في الحد مف حدوث تجمع مصمي ما بعد العممية .تقييـ استئصاؿ الغدة 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقسـ الأست  عبد العزيز عباس تعمبػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مساعد بقسـ الأست  يحيي محمد الخطيبػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدرس بقسـ ال  عبد اهلل صالح الديف عبد اهللػ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام    يحيي أحمد سمطان ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 استخداـ لوحة نظاـ القفؿ الداخمي لكسور عظمة العضد القريبة مع وبدوف توقيع عظمي .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ بقسـ أست  محمود محمد ىدىودػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ مساعد بقسـ أست  عمرو صابر السيدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػػػػػػػجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدرس بقسـ   عماد عيد العجروديػ   د/ 
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 دكتوراه جراحة العظام    جياد سمير إبراىيم بده ط/ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

 التوازف اإلكميمي والجانبي في مرضي الجنؼ الجانبي مجيوؿ السببب المعالج جراحيا في اليافعيف .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ بقسـ أست  محمود محمد ىدىودػ أ.د/ 

 اإلسكندرية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػاذ بقسـ أست  طارؽ أنور الفقيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاذ مساعد بقسـ أست  محمد أحمد فائؽ ساميػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـمدرس بقسـ   عماد بدوي بدويػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـ   أسامة عبد المحسف شريؼػ   د/ 

 ينجراحة العو  ماجستير طب  ىبو محمد عبد الوىاب السايس ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 عف طريؽ الفـ ومتالزمة جفاؼ العيف . 1دراسة تأثير اإلستيالؾ قصير المدي ألوميغا 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاذ مساعد بقسـ طب و أست  إبراىيـأسماء محمد ػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامالطب بكمية  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمدرس بقسـ طب و   أحمد شبؿ فايدػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   ميا أحمد السداوي ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

دراسة تأثير النقاط عالية االنعكاس المالحظة باستخداـ الماسح الضوئي المقطعي الطيفي في حاالت ارتشاح مقولة العيف الناتج 
 .عف انسداد وريد الشبكية واستجابة ىذه الحاالت لمعالج 

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاذ ورئيس قسـ طب و أست  ىدي محمد كامؿ السبكيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـ طب و أست  مروة عمى ذكيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمدرس بقسـ طب و   أحمد شبؿ فايدػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   عةاف أحمد االشرم ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

 التغييرات البطانية لمقرنية عف طريؽ الفحص المجيري بعد عمميو الفاكو الزالو المياه البيضاء . 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـ طب و أست  عبمة عبد المنعـ اليمانيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمدرس بقسـ طب و   إسراء سامي الغباشيػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمدرس بقسـ طب و   نيي خيري جابرػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  حسناء محمد وجيو محمد ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع

 الالصؽ لتحسيف اشارة جياز الماسح الضوئي المقطعي في تشخيص الجموكوما في مرضي قصر النظر .استخداـ العدسات 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاذ بقسـ طب و أست  خالد الغنيمي سيد احمدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاذ مساعد بقسـ طب و أست  أسماء محمد إبراىيـػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـ طب و   إسراء سامي الغباشيػ   د/ 
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 ماجستير طب وجراحة العين  والء رضا عبد العزيز حامد ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضوع

في دراسة مقارنة بيف تصوير األوعية الدموية لقاع العيف بالفموريسيف والتصوير البصري المقطعي المتجانس لألوعية الدموية 
 تقييـ إعتالؿ الماقولة السكري .

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاذ بقسـ طب و أست  حاتـ محمد جاد مرعيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاذ مساعد بقسـ طب و أست  مروة عمى زكيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمدرس بقسـ طب و   إسراء سامي الغباشيػ   د/ 

 ماجستير طب األطةال  محمود عبد الخالق محمد عمي ط/ ـــ39
 :  الرسالة موضوع

 معدؿ انتشار عدوي الييمكوباكتر الحمزونيو بيف األطفاؿ المصابيف بالمتالزمة الكموية .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ بقسـ طب أست  فييمة محمد حسافػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ مساعد بقسـ طب أست  نجواف يسري صالحػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػاؿزميؿ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ىبو بدوي عبد السالـػ  د/ 

 ماجستير طب األطةال   دينا محمد محمود عمى ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي األلبوميف في الحاالت الحرجة لألطفاؿ داخؿ وحده العناية المركزة .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ بقسـ طب أست  ميا عاطؼ محمد توفيؽػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زينب صبري أبو زنوػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نوراف طمعت أبو الخيرػ   د/ 

 ماجستير طب األطةال    حمادة إبراىيم ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 قياس نسبة فيتاميف أ في األطفاؿ حديثي الوالدة .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػاؿاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأست  ميا عاطؼ محمد توفيؽػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  زينب صبري أبو زنوػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـ الباثولوجيا  نوراف طمعت أبو الخيرػ   د/ 

 ماجستير طب األطةال  ىاني محمد السيد أحمد ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

الحبؿ السري كدالالت مبكرة لنقص األكسجيف فترة ما تقييـ مستوي األكتيفيف ػػػػ أ والميبوكاليف المصاحب إلنزيـ الجيالتينيز في دـ 
 حوؿ الوالدة .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػاؿاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأست  غادة محمد المشدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  اذ بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست  مآثر كامؿ الشافعيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةزميؿ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حناف مصطفي السيدػ   د/ 
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 ماجستير طب األطةال  ِأشرف صالح إسماعيل عمى ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

 وحمض الفوليؾ في مصؿ دـ األطفاؿ المصابيف بنوبات تشنجات حرارية . 10مستوي فيتاميف ب 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ بقسـ أست  أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ مساعد بقسـ طب أست  سامح عبد اهلل عبد النبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ريـ محسف الخوليػ   د/ 

 ماجستير طب األطةال  أحمد السيد نجاتي الجندي ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ وظائؼ الكمي في األطفاؿ المصابيف بأمراض الكمي المزمنة باستخداـ إفرازات المعاب .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ بقسـ طب أست  غادة محمد المشدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿزميؿ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   ىبو بدوي عبد السالـػ  د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  سارة محمود الديبػ   د/ 

 ماجستير طب األطةال  ىالة محمد عبد اهلل جبة ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

 معدؿ انتشار فقر الدـ بسبب نقص الحديد بيف أطفاؿ المدارس االبتدائية في مركز شبيف الكـو ػػ محافظة المنوفية .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ بقسـ طب أست  عمى محمد الشافعيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زيف عبد المطيؼ عمرػ  د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  وائؿ عباس بحبحػ  د/ 

 ماجستير طب األطةال    آية أحمد عالم ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

 قيمو بروتيف مقاومة الفيروسات المخاطية في االلتياب الرئوي لألطفاؿ المكتسب مف المجتمع .
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ ورئيس قسـ طب أست  أحمد أنور خطابػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأست  نجواف يسري صالحػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست  منى صالح الديف حبيبػ أ.د/ 

 ماجستير طب األطةال  ميا مصطةي عبد الحميد ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

-10الدـ بيف طالب المدارس الذيف يعانوف مف السمنة الغير مرضيو وذوي الوزف الزائد مف عمر ) مدي إنتشار ارتفاع ضغط
 ( سنة في مركز منوؼ محافظة المنوفية .15

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ ورئيس قسـ طب أست  أحمد أنور خطابػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػاؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حساـ حمداف حجرافػ  د/ 

 ماجستير طب األطةال  أحمد رضا إبراىيم حسن ط/ـــ 28
 :  الرسالة موضوع

 مستويات الزنؾ والمغنيسيوـ االيوني بمصؿ الدـ في األطفاؿ المصابيف بالتشنجات الحرارية .
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  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ بقسـ طب أست  أحمد ثابت محمودػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأست  سامح عبد اهلل عبد النبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  شيماء السيد رمضافػ   د/ 

 ماجستير طب األطةال زكريا سالمة مصطةي عبد الجواد ط/ـــ 29
 :  الرسالة موضوع

في التسمـ  (STREM-1) 1-القيمة التشخيصية والتنبؤية لممستقبؿ المحفز القابؿ لمذوباف المعبر عنو عمى الخمية النخاعية 
 الدموي عند األطفاؿ ذوي الحاالت الحرجة .

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ مساعد بقسـ طب أست  نجواف يسري صالحػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست  محمد سميماف رزؽػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ىبو محمد صبحي الزفزاؼػ  د/ 

 ماجستير طب األطةال  منة اهلل مصطةي حسين محمد ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضوع

 في درجة استجابة األطفاؿ لعقار الديباكيف والتير اتاـ في األطفاؿ المصابيف بالصرع . CCL3, TNF-a, FOSدور جينات 
  المشرفون : 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ مساعد بقسـ طب أست  سامح عبد اهلل عبد النبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   زينب صبري أبو زنوػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػػاؿزميؿ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  محمد شكري الحاروفػ  د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نيي ربيع محمد بيوميػ   د/ 

 ماجستير طب األطةال  إبراىيم أحمد حمدي إبراىيم ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضوع

في درجة استجابة األطفاؿ لعقار الديباكيف والتير اتاـ في األطفاؿ المصابيف  IL1B, CCL4 CXCL9جيف كؿ مف دور 
 بالصرع .

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ مساعد بقسـ طب أست  سامح عبد اهلل عبد النبيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ػػػػاؿمدرس بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زينب صبري أبو زنوػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نيي ربيع محمد بيوميػ   د/ 
 النساءماجستير التوليد وأمراض  مصطةي محمد عبد الرازق يونس ط/ـــ 50

 :  الرسالة موضوع
 اآلثار السريرية لعقار الديكساميثازوف عمي دوبمر الشرياف السري والدماغي األوسط في األجنة المبكرة .

  المشرفون : 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداذ بقسـ النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أست  محمد عادؿ السيدػ أ.د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  اذ مساعد بقسـ النسػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأست  عبد الحميد عصاـ شاىيفػ   د/ 

 المنوفية ةعجامبكمية الطب  دمدرس بقسـ النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والتوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  داليا إبراىيـ محمد مرسيد/   ػ 

  816/5/1/1020الموضوع رقم 

لكل مـن  الموافقة عمى اعتماد التقارير الةردية والجماعية ومن  الدرجة ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 عمى النحو التالي :
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 التقدير التخصص الدرجة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الطب الشرعي دكتوراه  ىايدى مصطفى عبد القويط/  1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المسالؾ البولية دكتوراه أبو دقيؽعالء عمى موسى  0
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه بسمة عادؿ عبد العزيز مصطفى 1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التشخيصية دكتوراه دعاء محمد حسني أحمد 2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية دكتوراه محمد أحمد صبري 3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية دكتوراه أحمد فاروؽ محمد عبد الحميد 4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية دكتوراه أحمد محمود حمزة 5
 جيد جدا طفيميات ماجستير ىبو صبري مكاوي شعباف 6
 جيد جدا طفيميات ماجستير محمد السيد عبد السميع كشؾ 7

 جيد// طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير مصطفى أنور عبد الرحيـ 12
 ممتاز األمراض الصدرية والتدرف ماجستير سارة مجدي محمد جعفر 11
 جيد جدا األمراض الصدرية والتدرف ماجستير زينب محمد عراقي سالـ 10
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير سماح سعد الديف عبد الحكيـ 11
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير سارة جماؿ إبراىيـ عبد المحسف 12
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير شيماء السيد عبد التواب 13
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير مروة صالح أبو عاشور 14
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير محمد ناصر بحبححامد  15
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير محمد موسى حسف الشوني 16
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ميادة حاـز عبد اهلل 17
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير سالي طمعت عبد الحميد ىاشـ 02
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير ميا سامي محمد سميماف 01
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير أسماء إبراىيـ السيد محمد شرؼ 00
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير االء مسعد مصطفى 01
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير أحمد فؤاد شبؿ السيد زايد 02
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير راما محمد المشالوي 03
 جيد// األطفاؿطب  ماجستير الطراوي محمد عبد اهللأميرة  04
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير أماني مجدي محمد 05
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير منى محمد محمد العيسوي 06
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير سنية إبراىيـ منصور 07
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ىشاـ محمد السيد محمد 12
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير عمرو عبد الغفار إبراىيـ 11
 ممتاز طب األطفاؿ ماجستير سارة عبد الفتاح محمد صبح 10
 جيد// الباثولوجيا اإلكمينيكية ماجستير ضحا سعيد أحمد متولي 11
 جيد جدا التشريح واألجنة ماجستير فاطمة محمد إبراىيـ شبانة 12
 ممتاز التشريح واألجنة ماجستير فاطمة فوزي السيد ندا 13
 جيد جدا التشريح واألجنة ماجستير رميح غادة حامد حسف 14
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 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة .
 

 
 
 
 

 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير أحمد أسامة عبد الوىاب سالمة 15
 جيد// الجراحة العامة ماجستير محمد محمود السيد بخيت 16
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير محمد سمير فتحي محمود 17
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير عمر محمد حسف عبده 22
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير محمد محمد أحمد رزؽ 21
 جيد// جراحة العظاـ ماجستير محمد عبد الرحمف محمد عمارة 20
 جيد// جراحة األنؼ واألذف والحنجرة ماجستير أحمد حممي حسيني 21
 جيد جدا جراحة األنؼ واألذف والحنجرة ماجستير محمد سعيد مصطفى الخولي 22
 جيد// طب األسرة ماجستير محمد عيسىىناء شوقي  23
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية  ماجستير مروة حمدي السيد خميؿ 24
 جيد جدا أمراض العصبية والطب النفسي ماجستير أحمد رمضاف محمد راضى 25
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير أمنية محروس عبده عزاـ 26
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير محمودياسميف محمد إبراىيـ  27
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة ماجستير سارة أحمد إبراىيـ كشر 32
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير محمد محمود أحمد بنداري 31
 جيد// جراحة المسالؾ البولية ماجستير حامد محمد محمود العنتري 30
 جيد جدا جراحة المسالؾ البولية ماجستير محمود أحمد محمد وىبو 31
 امتياز األشعة التشخيصية ماجستير اية خيرت عمى مصطفى 32
 جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير صفاء إبراىيـ بنداري العطفى 33
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير دعاء مشرؼ عبد السميع محمد  34
 جيد جدا التشخيصيةاألشعة  ماجستير دعاء حمدي شاىيف 35
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية ماجستير عمرو يسري عبد الجواد محمد أماـ 36
 امتياز أمراض القمب واألوعية ماجستير أحمد محمد فوزي عبد الحميد الميف 37
 جيد// أمراض القمب واألوعية ماجستير سميماف الشحات سميماف ىنا  42
 جيد// أمراض القمب واألوعية ماجستير أحمد طارؽ أحمد عبد السالـ 41
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير رنا محمد عامر الوكيؿ 40
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير طارؽ محمد السيد موسى رخا 41
 امتياز طب وجراحة العيف ماجستير اية السيد عبد الخالؽ العبساوي 42
 جيد// طب األسرة دبمـو عال سعيد أحمد رزؽ 43
 جيد// جراحة المسالؾ البولية دبمـو أحمد محمد كامؿ أبو المجد 44
 جيد// جراحة األنؼ واألذف والحنجرة دبموـ  أحمد عبد المنعـ عمى حمزة 45
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لــى ىنــا انتيــى المجمــس مــن نظــر الموضــوعات المعروضــة بجــدول األعمــال اليــوم فــ عمن الســيد األســتاذ الــدكتور/    وا 

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