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 أمانة المجالس واللجان       

 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   2021 /2020للعام الجامعي " الحادية عشرالجلسة " 

 11/7/2021الموافق األحد المنعقدة يوم و

 وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ صباح 2020/2021لمعاـ الجامعي " الحادية عشرالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 : بحضور كؿ مف عميد الكمية ورئيس المجمس ومحمود عبد العزيز قورة/ د.أ برئاسة 11/7/2021 الموافؽ األحديـو 
  لشئوف التعميـ والطالب    وكيؿ الكمية ناصر محمد عبد الباري/ د.ػ أ
 طاىر عبد الستار محمود    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ػ أ
 عبد الرحمف السباعي سرحاف   وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ د.ػ أ
          ػ رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ /د.ػ أ
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ     ر مشيرة محمد عبد الواحد/د.ػ أ
 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ػ أ
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة   عبد اهلل عبد العزيز بينسي / د.ػ أ
  ػةػ اإلكمينيكيػرئيس قسـ الباثولوجيا   إيماف عطية التونسي / د.أػ 
   ة ػػػػ    رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ  مصطفي محمود الحبيبي /د.ػ أ
 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػة     ميا أحمد فتحي حمودة/د.ػ أ
 ىدى محمد كامؿ السبكي    رئيس قسـ طب وجراحة العيف/ د.ػ أ
رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     عصاـ عبد الونيس بحيري/ د.ػ أ
  رئيس قسـ الجراحة العامة   حاتـ محمود سمطاف/ د.ػ أ
 ػةاألشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ     بسمة عبد المنعـ دسوقي محمد/ د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة      محمد عبد الواحد جابر / د.ػ أػ

 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ       رئيسمحمد أحمد أحمػد مجاىد/ د.ػ أ
             قسـ الطفيميػػػػاترئيس    نادية صالح محمد النحاس/ د.ػ أ
 غادة عمي حسف إبراىيـ     رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة/ د.ػ أ
    رئيس قسـ الفسيولوجيا     جرجس صبري يوسؼ/د.ػ أ
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ سمر جابر أحمد سميماف     /د.ػ أ
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ   أحمد أنور عطية خطاب / د.ػ أ
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف     خميس أحمد عامر عبد الوىاب/د.أ
   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر   محمد فيمي النعماني /د.أػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي   محمد أبو الفتوح شحاتة / د.ػ أ
قسـ األمراض المتوطنة رئيس أيمف محمد عبد الغني المحمح    / د.ػ أ
   أيمف محمد محمود عبيد    رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ د.ػ أ
ة ػػػػػػرشا عمى مصطفي القباني     رئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي/ د.ػ أ
     رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد    /د.ػ أ
 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكي قسـ رئيس      عزة وجيو زناتي/ د.ػ أ
  رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػابحساـ عبد الحكيـ النعماني   / د.ػ أ
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  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      أمؿ أحمد سالمة/ ػ   د
رفيؽ فكري برسـو    قائـ بعمؿ رئيس قسـ جراحة القمب والصدر / ػ    د
 قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    ميا محمد عمى البطش / ػ   د
 ىالة محمد الحروف          قائـ بعمؿ رئيس قسـ اليستولوجي ومنسؽ برنامج الطب التكاممي / ػػ   د

  (المتميز)
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة     تغريد محمد فرحات/ د.أػ 
  بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة أستاذ    عادؿ حسيف عبد المعطي عمر/ د.أ ػ

  أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     نجالء محمد محمػد غنايـ/ د.ػ أ
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنةمحمد عالء الديف نوح    / د.أػ 
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأماني رجب محمود سراج     / د.ػػػ أ
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالـ/ د.ػ أ
 المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ  عادؿ محمود حنفي     / د.ػ أ
 الطب الشرعي والسمـو أستاذ بقسـ صفاء عبد الظاىر أميف     / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿرجب      محمد سياـ/ د.ػ أ
  ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأيمف عبد الفتاح الحداد    / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة     أشرؼ غريب عامر ضمع/ د.أػػ 
  أستاذ بقسـ الجراحة العامػػةتامر عمى عبد المعطي سمطاف   / د.ػ أ
 أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسـ طارؽ محمد سيد عبد الموجود    / د.أ
 قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذسحر عمى محمد عمى      /د. أػ

مناؿ أحمد المميجي    أستاذ بقسـ الطفيميػػػػػػػػػػػات / د.ػ أ
 األمراض الصدرية والتدرفأستاذ بقسـ محمود موسي محمود الحبشي    /د.ػ أ
  والعناية المركػػػزةأستاذ بقسـ التخػديػر صفاء محمد منصور ىالؿ    /د.ػ أ
ـ الباثولوجيػػػػػػػػػا ػػػأستاذ بقس   ىالة سعيد الربعي  / د.ػ أ
   ستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـأحمد فؤاد شمس الديف     األ/ د.أـ 
 عبير السيد المييي     أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة / د.ػ أ
  األنؼ واألذف والحنجرةأستاذ متفرغ بقسـ     محمد قمر الشرنوبي/ د.ػ أ
 .عالء عبد العظيـ السيسي     أستاذ بقسـ الجراحة العامة / د.ػػػ أ
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      حسيف أحمد ندا / د  ػ 
    المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ أبو الخير أحمد عطية    عميد  /د.ػػ أ
   الجراحة العامةمدرس بقسـ   ياسر بيجات السيسي   / دػ 
: وتم دعوة كل من * 

  المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب/د.ػ أ
 جيياف صالح صادؽ   األستاذ بقسـ الطفيميات مدير مركز القياس والتقويـ/ د.ػػ أ
المساعد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبي     األستاذ نجوي نشأت حجازى/ ػ د

 

 
 :عن الحضور كل من تغيب وقد * 

 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ سيير عبد الحميد صالح / د.ػ أ  سمطاف محمد سمطاف رئيس قسـ جراحة المسالؾ البولية/ د.أػ 
  فؤاد محمد غريب سيؼ أستاذ متفرغ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ/ د.ػ أ  بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة متفرغأستاذماجدة مصطفي حجاج / د.ػ أ
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  أستاذ بقسـ اليستولوجياماجدة أحمد منصور   / د.أ ػ أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرةأيمف عبد العزيز أبو العنيف  / د.ػ أ
 أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةوليد محمد فتحي عبد العظيـ / د.ػ أعالج األوراـ والطب النووي  أستاذ بقسـ عماد عمى حممي أحمد / د.ػ أ
  العظاـأستاذ متفرغ بقسـ جراحةبياء الديف محمد السروي  / د.ػ أ يفأستاذ بقسـ طب وجراحة العخالد الغنيمي القطب سيد أحمد  /د.ػ أدػ 
     طب األطفاؿبقسـ متفرغ أستاذ  عمى محمد الشافعى / د.ػػػ أ الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ أسامة فييـ منصور / د.ػػػ أ
  جراحة العظاـأستاذ مساعد بقسـ ىشاـ فتحي غنيـ  / د ػ األنؼ واألذف والحنجرة     بقسـ أستاذ مساعد أحمد عبد الحميـ محمد/ ػ  د
     أمراض النساء والتوليد بقسـ ىشاـ صالح الديف محمود مدرس/ ػ  د

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

. وىنا سيادتو السادة الحضور بقدوم عيد األضحى المبارك *
. محمد عبد الواحد جابر عمى تولي رئيسا قسم األمراض الجمدية والتناسمية / د.ـــ وىنا سيادتو أ

. عالء حسن مرعي األستاذ بقسم األمراض الجمدية والتناسمية / د.ـــ وشكر سيادتو أ
. محمد القط  أستاذ بقسم طب األسرة  لوفاه والده/ د.نعي سيادتو كل من  ـــ أـــ 

. السيد الشايب  أستاذ بقسم الباطنة العامة لوفاه والده / د.  ـــ أ
: المناقشات العامة

  2+5ـــ برنامج التعميم الطبي 3ـ التطعيم ضد كورونا  2ــ إجراءات شراء األرض أمام معيد الكبد القومي 1
ــ السكتة الدماغية 5ــ زرع الكمي وتجيز الوحدة    4

 
 

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

 :المصادقات : أوال 
  722/11/7/2021الموضوع رقم 

  الموافؽاألحد والمنعقدة يـو 2020/2021 يلمعاـ الجامع" العاشرةالجمسة "المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية 
.  721/10/6/2021 حتى 652/10/6/2021 والمتضمنة القرارات مف 13/6/2021

 :القــــرار 

 المصادقة
  723/11/7/2021الموضوع رقم 

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

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
: الموافقة عمى ترشيح كل من * 
أستاذ ورئيس قسـ الباطنة العامة عبد اهلل عبد العزيز بينسي  / د.ـــ أ1
 األستاذ بالقسـالسيد إبراىيم الشايب / د.ــ أ3األستاذ بالقسـ  أشرف غريب ضمع  / د.ــ أ2

. عمى برنامج التعاوف مع الجانب الروسي في كافة المجاالت الصحية في األمراض الباطنة والتعميـ الطبي 
 
 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  724/11/7/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
8/6/2021 . 

 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  725/11/7/2021الموضوع رقم 
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لمعاـ الجامعي المكتبة  جردحضر بــــ بشأن إحاطة المجمس عمما وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
  .30/6/2021 الموافؽ األربعاء والمنعقدة يـو 2020/2021

 :القــــرار 

 .أحيط المجمس عمما والموافقة عمى ما جاء بالمحضر 
  726/11/7/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " العالقات الثقافيةلجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
4/7/2021 . 

 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  727/11/7/2021الموضوع رقم 

 4/7/2021 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي " المكتباتلجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  728/11/7/2021الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يـو  مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميزع إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتما
.  11/7/2021الموافؽ 

 :القــــرار 

 .أحيط المجمس عمما والموافقة عمى ما جاء بالمحضر 
  729/11/7/2021الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2020/2021لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
11/7/2021. 

 :القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
 

: موضوعات أخري  : ثالثا 
  730/11/7/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف ضرورة حضور كؿ أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم / د.أ عرض خطاب
. باألقساـ اإلكمينيكية 

1- OSCE And OSLER  
.  والمختصة بتقييـ الطالب نظاـ البكالوريوس والدراسات العميا

2- Workplace-based Assessment  
وكذلؾ تقييـ أطباء اإلمتياز واألطباء المقيميف وأيضا حضور كؿ أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة باألقساـ األكاديمية ورشة 

.  وذلؾ ألنو ال بديؿ عف تطبيعيـ في نظاـ الطالب الجديد القائـ عمي الجدراتOSPEالعمؿ 
 Conpetency Based Education وليس فقط النظاـ الجديد بؿ أف ىذه الطرؽ الزمو لمنظاـ القديـ ولطالب الماجستير 

شراؼ وحدة القياس والتقويـ2017 منذ عاـ OSCEوالدكتوراه وبالفعؿ بدأت الكمية في تطبيؽ  .   تحت تدريب وا 
 :القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : رابعا
  731/11/7/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف كتاب وزارة التعميـ العالي المتضمف موافقة المجمس األعمي أمين المجمس األعمى لمجامعات / د.أ رض خطابع
 عمي تحويؿ الكتاب الجامعي الي كتاب الكتروني اعتبارا مف العاـ الجامعي 24/4/2021بتاريخ  (713)لمجامعات رقـ 

.   في كافة كميات الجامعات المصرية وعدـ تداوؿ الكتاب ورقيا 2021/2022
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 :القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  732/11/7/2021الموضوع رقم 

والخاصة بكمية  (بمصروفات)ػػػ بشأف بياف بالبرامج المميزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب / د.أ عرض خطاب
. الطب في جميع الجامعات المصرية الحكومية الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات وذلؾ لالسترشاد بيا بالكمية 

 :القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  733/11/7/2021الموضوع رقم 

 والمقيدة بالفرقة سممي حازم سعيد/  الطالبةالموافقة عمى إيقاف قيدػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. 2020/2021األولي لظروؼ نفسية لمعاـ الجامعي 

 :القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  734/11/7/2021الموضوع رقم 

: ػػػ بشأف الموافقة عمى تصحيح اسـ كؿ مف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
محمود حامد عبد اهلل  الي 2020/2021 مقيد بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي محمود حامد عبد اهلل عيسي/ ػػ الطالب1

 . 13/4/2021 بتاريخ 2202 بناء قرار لجنة المنوفية رقـ محمد قابيل
سمية عصام سعد  الي 2020/2021 مقيدة بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي سمية عصام سعد عبد العاطي/ ػػ الطالبة2
 . 16/1/2020 بتاريخ 262 بناء قرار لجنة المنوفية رقـ أبو خديجة
آالء محمد سميمان  الي 2020/2021 مقيدة بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي آالء محمد سميمان إبراىيم/ ػػ الطالبة3

 . 1/1/2018 بتاريخ 189 بناء قرار لجنة المنوفية رقـ إبراىيم الرخ
 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة ... الموافقة 

  735/11/7/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الممتحنيف لوضع أسئمة امتحانات الفرقة وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
. الرابعة لمرحمة البكالوريوس لقسـ الطب الشرعي والسمـو 

 :القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  736/11/7/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى تصويب نتيجة بالفرقة السادسة دور أوؿ لمادة النساء وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
.  وذلؾ بناء عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية 2018/2019والتوليد لمعاـ الجامعي 

 
م 

 
االســــــــــــــــــــم 

 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل 
المجموع الكمي الدرجة الكمية لممادة 

لمفرقة 
الدرجةالكمية  التراكمي 

لممادة 
المجموع الكمي 

لمفرقة 
 التراكمي 

إيناس عبداهلل حمدي  1
الشاؿ 

 ـ 5536 جػػ جػػ 1205  4364/500
 مرتبة الشرؼ 

389 
جػػ جػػ 

1230 
جػػػ 

5561 25 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  737/11/7/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى قبوؿ األعذار المرضية والقيرية المتحانات الدور األوؿ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب / د.أمذكرة 
 2020/2021لبعض طالب برنامج الطب والجراحة التكاممي لكؿ مف المستوي الخامس لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

: عمى النحو التالي 
 عدد األعذار المواد المراد تأجيميا المستوي اسم م
 األوؿ باطنو ورقة ثانية+ الفارماكولوجيا  الخامس لميس عبد اهلل عزوز 1
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 الثاني الفارماكولوجيا الخامس رواف ناصر سعيد عباس 2
 الثاني الباثولوجيا الخامس أشرؼ سعيد عبد العاطي صالح 3
 الثاني باطنو ورقة ثانية الخامس آالء عبد العظيـ السيد المشايخ 4
 الثالث باطنو ورقة ثانية الخامس زينب أديب عبد العظيـ المغاسمة 5
 األوؿ (5)تدريب مجتمعي  الرابعة ندي بدر عبد الزازؽ 6

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 

:  موضوعات شئون هيئة التدريس:خامسا
  738/11/7/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ التوليد محمد أحمد سامي قنديل/ د.ترشيح أػػػ بشأف مدير كمية الطب بالقوات المسمحة / لواء طبيب عرض خطاب
وأمراض النساء لمعمؿ بكمية الطب بالقوات المسمحة بنظاـ االنتداب الجزئي بواقع يـو واحد أسبوعيا لمعاـ األكاديمي 

 . 30/6/2022 حتى 1/7/2021 اعتبارا مف 2021/2022
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  739/11/7/2021الموضوع رقم 

مصطفي محمود / د. الخاص أتجديد االنتدابػػػ بشأف موافقة مجمس القسـ عمي رئيس قسم التشريح واألجنة / د.أ عرض خطاب
  أستاذ ورئيس قسـ التشريح واألجنة لجامعة حورس بدمياط الجديدة يوماف أسبوعيا لمتدريس لطمبة مرحمة البكالوريوس الحبيبي

 . 2021/2022لمعاـ الجامعي 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
 
 

  740/11/7/2021الموضوع رقم 

عماد فييم عبد الحميم / د.أ  الداخميةتجديد اإلعارة الموافقة عمى  ػ بشأفرئيس قسم الباثولوجيا اإلكمينيكية/ د.عرض خطاب أ
.  أكتوبر6ألستاذ بالقسـ لمدة عاـ ثانى لمعمؿ بكمية طب ا

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  741/11/7/2021الموضوع رقم 

تجديد األجازة لمسادة أعضاء ىيئة التدريس لمدة عاـ أو عاميف استثنائي أمين عام الجامعة ــ بشأن / األستاذ عرض خطاب
 .وذلؾ لمظروؼ االحترازية التي قامت بيا الدوؿ 

 :القــــرار 

 أحيط المجمس عمما
  742/11/7/2021الموضوع رقم 

معيدة بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية سمر مختار محمد دياب / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  743/11/7/2021الموضوع رقم 

معيدة سمعيات بقسـ األنؼ واألذف ىبو إبراىيم طو سممان / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والحنجرة بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
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  744/11/7/2021الموضوع رقم 

معيدة طب طوارئ بقسـ الجراحة العامة آالء جودة عمى عبده / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  745/11/7/2021الموضوع رقم 

معيد بقسـ الجراحة العامة بالكمية كريم محمد محمد الغنام / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  746/11/7/2021الموضوع رقم 

معيدة بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية بسمة محمد الجندي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  747/11/7/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الباطنة العامة ىبو كمال عبد الخالق / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  748/11/7/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة محمد عبده عتمان / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  749/11/7/2021الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ الجراحة العامة أحمد محمد الزلباني / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف طب المنوفية 

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  750/11/7/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األشعة التشخيصية رحاب محمد الحسن عمى حبيب / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  751/11/7/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ التوليد وأمراض النساء بالكمية أحمد محمد زكي نوفل / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

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

  752/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباطنة العامة بالكمية أحمد راغب توفيق سالم / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية تخصص أمراض الكمي بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة
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 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  753/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الطفيميات بالكمية إسماعيل محمود عمى محرم / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  754/11/7/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المساعد بقسـ الصحة العامة وطب مرفت محمد الدالتوني / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس

المجتمع بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية تخصص طب الصناعات والصحة المينية بناءا عمي قرار المجنة العممية 
 .الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  755/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الصحة العامة حنان محمد حامد حتحوت / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .وطب المجتمع بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  756/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ التشريح واألجنة وائل بدر محي الدين الخولي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  757/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا بالكمية داليا رفعت السيد الشراكي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  758/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ األمراض الصدرية ميا يوسف الحفناوي / دالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .والتدرف بالكمية لشغؿ وظيفة أستاذ بذات القسـ والكمية بناءا عمي قرار المجنة العممية الدائمة

 القــــرار
. ويرفع لمجامعة ... الموافقة عمي مستوي األساتذة 

  759/11/7/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ الكيمياء الحيوية بالكميةىبو فتحي عباس عفيفي / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/8/2021لمدة عاـ ثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  760/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المتفرغ بقسـ الكيمياء الحيوية إيمان سري عبد اهلل / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بعد انتياء العاـ الحادي عشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  (ثاني عشر)لمدة عاـ استثنائي  بالكمية

1/8/2021.  
 :القــــرار 
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. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  761/11/7/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر بالكميةإسالم محب إبراىيم / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/7/2021لمدة عاـ ثاني بدوف مرتب مع تغيير جية العمؿ مف المممكة المتحدة إلى المممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 

  762/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ الصحة العامة وطب فيصل فرحات مصطفي / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بعد انتياء العاـ العاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  (حادي عشر)عاـ استثنائي  المجتمع بالكمية

12/6/2021.  
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  763/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البولية مازن أحمد إبراىيم غانم / د.تجديد إعارة أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
بعد انتياء العاـ العاشر بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة جازاف بالمممكة العربية السعودية اعتبارا  (حادي عشر)عاـ استثنائي  بالكمية
  .1/8/2021مف 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  764/11/7/2021الموضوع رقم 

 المدرس بقسـ األنؼ واألذف عطا اهلل حافظ عطا اهلل  حسن / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .1/5/2021بعد أتماـ العشر سنوات كعاـ استثنائي بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف  والحنجرة بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  765/11/7/2021الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ التخدير أشرف أبو الحسن عبد المطيف / تجديد إعارة د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
لمعاـ الثاني بعد أتماـ العشر سنوات كعاـ استثنائي بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا  والعناية المركزة بالكمية

  .15/6/2021مف 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  766/11/7/2021الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األنؼ واألذف الحنجرة حسام عادل حسين عبد المعطي / منح د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 .إعارة لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قياـ سيادتو بيا بالكمية

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  767/11/7/2021الموضوع رقم 

إعارة لمدة عاـ  المدرس بقسـ الباثولوجيا بالكميةأمل محمد السيد النجار / منح د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 التاريخ التالي النتياء أجازة رعاية الطفؿ عمما بأنيا لـ تقدـ أصؿ العقد أو 5/8/2021بدوف مرتب لمعمؿ بكندا اعتبارا مف 

 .صورة منو 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
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  768/11/7/2021الموضوع رقم 

 عاـ استثنائي  المدرس بقسـ التشريح واألجنة بالكميةأحمد سعيد سالمان / منح د في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس

نظرا لظروؼ ) 1/8/2021بعد انتياء العاـ العاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالجامعة االردنية بالمممكة األردنية الياشمية اعتبارا مف 
  .(جائحة كرونا

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  769/11/7/2021الموضوع رقم 

محمد عبد / د.تحويل اإلجازة الخاصة بدون مرتب لموافقة الزوجة بالسعودية أ في النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 التاريخ 1/8/2021ألستاذ بقسـ الفسيولوجيا إلى إعارة بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف الفتاح بنداري ا

 ..التالي النتياء أجازة مرافقة الزوجة 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  770/11/7/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تعييف المعيديف باألقساـ األكاديمية بناءا عمى إعالف الجامعة بتاريخ  ػ بشأفمذكرة شئون ىيئة التدريس
:  عمى النحو التالي 24/5/2021
 رنا طارؽ عطوة ىيكؿ     معيدة بقسـ الفسيولوجي/ ػػػ ط1  

 سممي عزت عبد الفتاح     معيدة بقسـ الفسيولوجي/ ػػػ ط2  

 أمنية محمد سيد     معيدة بقسـ الفسيولوجي/ ػػػ ط3  

 منى ممدوح رشدي إبراىيـ    معيدة بقسـ الطفيميات/ ػػػ ط4  

 أمنية سراج عبد الحميد     معيدة بقسـ الطفيميات/ ػػػ ط5  

 كريمة ناصر عمى عبد المقصود    معيدة بقسـ الكيمياء الحيوية/ ػػػ ط6  

 مريـ صبري حسيف جعفر    معيدة بقسـ الكيمياء الحيوية/ ػػػ ط7  

 أسماء محفوظ حامد عمى    معيدة بقسـ الكيمياء الحيوية/ ػػػ ط8  

 أميرة عادؿ عمر إبراىيـ     معيدة بقسـ التشريح واألجنة/ ػػػ ط9  

 ىاجر طمعت عبد العزيز شعباف   معيدة بقسـ التشريح واألجنة/ ػػػ ط10  

 أية جماؿ محمد العتريس السيد    معيدة بقسـ التشريح واألجنة/ ػػػ ط11  

 حبيبة ضحا متولي عبد الرازؽ    معيدة بقسـ الفارماكولوجي/ ػػػ ط12  

 فاطمة طارؽ فتحي شندي    معيدة بقسـ الفارماكولوجي/ ػػػ ط13  

 أميرة سعيد شعباف أبو حجازي    معيدة بقسـ الفارماكولوجي/ ػػػ ط14  

 سممي سعيد السيد القممي    معيدة بقسـ الفارماكولوجي/ ػػػ ط15  

 نورا صالح محمد عبد اهلل    معيدة بقسـ اليستولوجي/ ػػػ ط16  

 نورىاف أحمد معوض عبد المنصؼ معيدة بقسـ اليستولوجي/ ػػػ ط17  

 شيماء السيد كامؿ ىاللو    معيدة بقسـ اليستولوجي/ ػػػ ط18  

 يارا مجدي محمد عبد المعطي    معيدة بقسـ اليستولوجي/ ػػػ ط19  

 نورا رجب عبد العزيز     معيدة بقسـ الباثولوجي/ ػػػ ط20  

 داليا خالد صالح الديف الشافعي  معيدة بقسـ الباثولوجي/ ػػػ ط21  

 أية عاطؼ أحمد عمواف     معيدة بقسـ الباثولوجي/ ػػػ ط22  

 بسمة بدراف أحمد كشؾ     معيدة بقسـ الميكروبيولوجي/ ػػػ ط23  

 آالء محمد عبد اهلل عبد المعطي  معيدة بقسـ الميكروبيولوجي/ ػػػ ط24  
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 سارة محمد حمدي موسي  معيدة بقسـ الميكروبيولوجي/ ػػػ ط25  

 ابتساـ أيمف عبد الفتاح صقر  معيدة طب مجتمع بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع/ ػػػ ط26  

فاطمة وصاؿ محمد السبخاوي  معيدة طب صناعات بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع / ػػػ ط27  
 :القــــرار 
. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 

: موضوعات العالقات الثقافية : سادسا 
  771/11/7/2021الموضوع رقم 

 إبداء الرأي في مشروع البرنامج التنفيذي لمتعاوف في مجاؿ التعميـ ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
.  العالي بيف جميورية مصر العربية وحكومة أوزباكستاف 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة : ..  عمى البنود التالية مع عدـ تحمؿ الكمية أي أعباء مالية الموافقة
. ػ المساعدة في تفعيؿ وتنمية الصالت بيف الجانبيف 1
. ػ تبادؿ الطالب وطالب الدراسات العميا 2
. ػ تبادؿ الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجيود العممية 3
. ػ تبادؿ نشاطات التدريس 4
. ػ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ػ أمراض الكبد 5
. ػ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادؿ الزيارات والباحثيف 6
.  ػ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمؿ منتظمة ومشتركة7

  772/11/7/2021الموضوع رقم 

 نياية العاـ السادس مف 31/1/2021 الموافقة عمى احتساب الفترة مف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 ىبو عمى رحيم الغمبان/  اليـو السابؽ لتسمميا العمؿ أجازة خاصة بدوف مرتب لمطبيبة6/2021 /21تاريخ التسجيؿ حتى 

واألجازة الدراسية حاليا بأمريكا والتي عادت  (سابقا)المدرس المساعد بقسـ طب األسرة بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ 
 . بعد أف حققت الغرض الموفد مف أجمو 15/6/2021الي أرض الوطف بتاريخ 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  773/11/7/2021الموضوع رقم 

 المدرس بالل محمد مميجي أبو سعيدة/  الموافقة عمى مد بقاء الطبيبػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المساعد بقسـ عالج األوراـ والطب النووي  بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ بمركز مايو كمينيؾ بالواليات المتحدة 

 الستكماؿ جمع المادة العممية الخاصة برسالة الدكتوراه 13/6/2022 حتى 14/6/2021األمريكية لمدة عاـ ثاف اعتبارا مف 
 .عمي نفقتو الخاصة 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  774/11/7/2021الموضوع رقم 

 أحمد محمد نبيل فوزي/  إحاطة المجمس عمما بالتقرير المقدـ مف دػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس بقسـ الجراحة العامة بالكمية والعائد مف ميمة عممية شخصية عمي نفقتو الخاصة مف جامعة الممؾ سعود بالمممكة 

  .27/6/2021العربية السعودية وقد قاـ بعمؿ سمينار بالقسـ بتاريخ 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  775/11/7/2021الموضوع رقم 

 أسماء عبد الكريم محمد قناوي/ الموافقة عمي إنياء بعثة الطبيبةػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
المدرس المساعد بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية بالكمية وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ بالداخؿ بجامعة كويف ماري بإنجمترا  
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 . 11/7/2021نظرا ألف الرسالة قد قاربت عمي اإلنتياء وقد تسممت الطبيبة العمؿ بالكمية بتاريخ 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  776/11/7/2021الموضوع رقم 

 األستاذ بقسـ سحر عمى محمد عمى/ د. الموافقة عمي سفر أػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 14الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكمية إلى جنيؼ بسويسرا لحضور المؤتمر الدولي السادس لمكافحة العدوي في الفترة مف 

.  عمى نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتيا بحث مقبوؿ بالمؤتمر 2021 سبتمبر 17حتى 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

 : موضوعات البحوث العلمية : سابعا
  777/11/7/2021الموضوع رقم 

 األستاذ المتفرغ بقسـ طب األطفاؿ ػػػ بشأف الموافقة عمى ترشحو لجائزة الجامعة التقديرية عمى محمد الشافعي/ د.عرض خطاب أ
 . 2021في مجاؿ العمـو الطبية لعاـ 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  778/11/7/2021الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
( 2)بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (39)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 .بروتوكول ماجستير
 :القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  779/11/7/2021الموضوع رقم 

:  الموافقة عمى تسجيل أبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التاليػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 8 مدرس األمراض المتوطنة أيمف أحمد مصيمحي صقر/ د 1
 1مدرس جراحة المخ واألعصاب محمد أحمد الطبؿ / د 2
 1مدرس  الكيمياء الحيوية الطبية إيماف صالح الديف السيد عرفات /د 3

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  780/11/7/2021الموضوع رقم 

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 1أستاذ مساعد الباطنة العامة عماد محمد الشبيني / د 1
 1مدرس  الباطنة العامة  محمد زكريا أحمد نوح / د 2
 1مدرس الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ داليا صالح عبد العزيز سيؼ / د 3
 1مدرس الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ سماح سامي يوسؼ / د 4
 1مدرس طب األسرة أية مصطفي بركات / د 5
 1مدرس  الطب الطبيعي دينا سالـ فتوح سميماف /د 6
 1مدرس جراحة العظاـ إسماعيؿ توفيؽ بدر / د 7
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 1أستاذ مساعد التشريح واألجنة  مروة عبد الصمد محي الديف الغالـ / د 8
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  781/11/7/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تسجيل األبحاث العممية الخاصة بطالب الدراسات العميا ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 :عمى النحو التالي  (الماجستير ـــ الدكتوراه)لدرجتي 
 موافقة مجمس القسم الدرجة التخصص االســـــم م
 1/6/2021 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أسماء الشافعي سميماف الشافعي/ ط 1
 4/5/2021 ماجستير األمراض الجمدية والتناسميةأحمد عمار أحمد حممي عمراف /ط 2
 1/6/2021 ماجستير األمراض الجمدية والتناسميةتغريد أحمد عبد الوىاب البكري /ط 3
 28/3/2021دكتوراه طب  المناطؽ الحارة وصحتيا شيريف عبد العزيز بيومي القشاش /ط 4
 6/6/2021دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية ناىد محمد ممتاز حامد عوض اهلل /ط 5
 30/5/2021ماجستير الجراحة العامة  أميرة محي الديف حمدي / ط 6
 23/5/2021دكتوراه طب األسرة ىبو عمى رحيـ الغمباف / ط 7
 31/5/2021ماجستير طب األطفاؿ والء عبد الحكيـ سالـ / ط 8
 1/6/2021دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ محمد سمير إسماعيؿ / ط 9
 30/5/2021ماجستير طب األطفاؿ شيماء جمعو موسي / ط 10
 1/6/2021دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ أماني الجوىري إبراىيـ زيف الديف / ط 11
 1/6/2021 ماجستير األمراض الجمدية والتناسميةأية فتحي الفرارجي  /ط 12
 27/6/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة دينا رجب محمود شرؼ /ط 13
 30/6/2021ماجستير جراحة المسالؾ البولية محمود عبد العزيز عامر / ط 14
 27/6/2021دكتوراه طب الجراحة العامة مي طمعت بيومي مشحاؿ /ط 15
 27/6/2021ماجستير طب الجراحة العامة أثار فكري عبد المجيد الشيف /ط 16
 27/6/2021ماجستير طب الجراحة العامة كريـ محمد عبد الرحمف شادي / ط 17
 29/6/2021ماجستير الطب الطبيعي فاطمة الزىراء محمد محمد خطاب / ط 18
 25/3/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء اميمي ميشيؿ فيمي / ط 19
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ دينا حسف محمود عثماف / ط 20
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ ىايدي رفعت السيد محمد الشراكي / ط 21
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ مصطفي عبد الفتاح سعد /ط 22
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ غادة عصاـ شاىيف /ط 23
 27/6/2021ماجستير التخدير والعناية المركزة  عمى محمد محمد أحمد / ط 24
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ إبراىيـ محمد فتحي حسف /ط 25
 27/6/2021دكتوراه الجراحة العامة  أحمد ربيع عبد الباري /ط 26
 27/6/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة محمد حمديف غازي فرج / ط 27
 27/6/2021ماجستير الجراحة العامة  نادية مختار محمد حممي الجرنوسي /ط 28
 4/7/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمد يحي عمى بدة /ط 29
 4/7/2021ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ليديا مجدي لويس /ط 30
 27/6/2021ماجستير األشعة التشخيصية زينب مصطفي شحاتو بيصار /ط 31
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 29/6/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء إيماف سعيد بدر /ط 32
 27/6/2021ماجستير أمراض الباطنة العامة سمر ممدوح عثماف سرور / ط 33
 29/6/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء إيماف محمود النضار /ط 34
 29/6/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء محمد حسيف شمبي /ط 35
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ رانيا مجدي أماـ الغنيمي /ط 36
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ سارة زكريا محمد العسكري /ط 37
 29/6/2021ماجستير التوليد وأمراض النساء ىدي رمضاف أحمد /ط 38
 4/5/2021دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ ىبو رفعت عبد الرازؽ الخولي / ط 39
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ أحمد عبد العظيـ عبد القادر بدر /ط 40
 27/6/2021ماجستير طب األطفاؿ ريـ صالح عبد الرسوؿ عفيفي /ط 41

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  782/11/7/2021الموضوع رقم 

: ػ بشأف الموافقة عمي ترشيح كؿ مف عمى النحو التالي وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
ىبة خضري طو عالـ  المدرس بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  / ػػػ د1 
شيماء شريؼ زكي سميماف  المدرس بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  / ػػػ د2 
إيماف عبد العظيـ عبد الخالؽ األستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع  / د.ػػػ أ3 
مفرح محمد حجازي  األستاذ بقسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكية / د.ػػػ أ4 

 .لمحصوؿ عمي مكافأة النشر العممي 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  783/11/7/2021الموضوع رقم 

إسراء سامي /  دترشيحػ بشأف موافقة مجمس قسـ طب وجراحة العيف عمي وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 المدرس بالقسـ لمحصوؿ عمي جائزة الممؾ سمماف العالمية ألبحاث اإلعاقة والتي تتقدـ ببحثيا عف رسالة الدكتوراه أحمد غباشي

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

      
: موضوعات الدراسات العليا : ثامنا 

  784/11/7/2021الموضوع رقم 

: ػ بشأف إحاطة المجمس عمماوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 . 2021ػػػ بسير امتحانات الدراسات العميا دور إبريؿ 1 
. ػػػ بتقييـ المجالت العممية المحمية لمقطاع الطبي عمى مستوي جميورية مصر العربية والجامعة 2 
ػػػ بقرار المجمس األعمى لمجامعات بتوصية المجنة العممية بشأف تقدـ بعض السادة أعضاء ىيئة التدريس لمترقية 3 

. لوظائؼ أستاذ و أستاذ مساعد بأبحاث مستخرجو مف رسائؿ عممية وىـ مف غير المشرفيف عمى الرسائؿ 
 . 12/11/2019ػػ بقرار مجمس الكمية الخاص تسجيؿ األبحاث بتاريخ 4 

 :القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  785/11/7/2021الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمي ضـ أعضاء مينة العالج الطبيعي لمتسجيؿ بدبمومة مكافحة النقيب العام لمعالج الطبيعي / د عرض خطاب
. العدوى بالكمية 

 :القــــرار 
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الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  786/11/7/2021الموضوع رقم 

/  موافقة مجمس القسـ عمى تسجيؿ ماجستير أمراض الجمدية والتناسمية لمدكتورة ـ بشأنرئيس قسم الطفيميات/ د. أعرض خطاب
.  المدرس بالقسـ أميرة مصطفي مطر

 :القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  787/11/7/2021الموضوع رقم 

 كريم محمد الغنام/  موافقة مجمس القسـ عمى الطمب المقدـ مف الطبيب ـ بشأن-رئيس قسم الجراحة العامة/ د. أعرض خطاب
المعيد بالقسـ لقيد درجة الدكتوراه في جراحة األوعية الدموية في طب عيف شمس لعدـ وجود درجة دكتوراه جراحة أوعية دموية 

. بطب المنوفية 
 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  788/11/7/2021الموضوع رقم 

دبمـو ػػػ ماجستير ػػػ )ػ بشأف زيادة قيمة دعـ البحوث لمطالب المقيديف والمسجميف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
 . 2021/2022لمعاـ الجامعي  (دكتوراه

 :القــــرار 

.  يرفع لمجامعة : ... عمى النحو التالي % 10الموافقة عمى زيادة نسبة دعـ البحوث 
المصاريف بعد الزيادة % 10+دعم البحوث دعم البحوث الدرجة 

 2300 1994 1813دبموم 
 3000 2654 2413ماجستير 
 5000 4634 4213دكتوراه 

  789/11/7/2021الموضوع رقم 

: ػ بشأف موافقة مجمس قسـ جراحة العظاـ عمى استحداث الدبمومات المينية وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
. ػػػ الدبمـو الميني لجراحات مناظير المفاصؿ 2ػػػ الدبمـو الميني لجراحات المفاصؿ الصناعية  1 

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  790/11/7/2021الموضوع رقم 

ودكتوراه دبمـو وماجستير  (56) لعدد مد فترة الدراسة الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بشأن/ د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

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

   ماجستير طب الحاالت الحرجةمحمود محمد عبد القوي عبد الدايـ/ ػ ط1
 ىمت حامد عرفاف    ماجستير األمراض النفسية والعصبية/ ػ ط2

  سمر ممدوح عثماف سرور   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ػ ط3

  أحالـ ربيع محمود كنر   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ػ ط4

  بسمة السيد محمد عيسي   ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية/ػ ط5

  عبد اهلل فتحي محمد مصطفي  ماجستير جراحة العظاـ /ػ ط6

  عبد اهلل إبراىيـ الجرؼ    ماجستير جراحة العظاـ/ػ ط7

   ماجستير جراحة العظاـيحيي أحمد عبد المطمب سمطاف/ ػ ط8

 أنس حسف سالمة خمؼ   ماجستير جراحة العظاـ /ػ ط9

   بيتر يوسؼ شيدي صادوؽ  ماجستير جراحة العظاـ/ػ ط10
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 مينا رياض فمي حنا   ماجستير  جراحة العظاـ /ػ ط11

 محمد فتحي إلبراىيـ مرجاف  ماجستير جراحة العظاـ /ػ ط12

 محمود حسني السيد بسيوني  ماجستير جراحة العظاـ /ػ ط13

 محمد جماؿ عياد السيد   ماجستير جراحة العظاـ /ػ ط14

 محمد عادؿ السيد محمد حسانيف  ماجستير جراحة العظاـ /ػ ط15

 محمد سمير حسيف محمد   ماجستير الجراحة العامة /ػ ط16

 أحمد يحي زكريا العالوي   ماجستير الجراحة العامة /ػ ط17

حمداف أحمد عبد العظيـ حسف  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط18
 إسراء محيي الديف حمدي   ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي /ػ ط19

 محمد أحمد عبد اليادي حماد  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي /ػ ط20

 عبد التواب حسف عبد التواب زيد  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة /ػ ط21

محمد صالح أبو الفتح الحفناوي  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط22
غادة عصاـ شاىيف   ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط23
أحمد شعباف نصر عبد القوي  ماجستير طب األطفاؿ  /ػ ط24
 مي عماد عبده خميؿ محمد نصر الديف دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط25

 ديفيد مجدي عيسي سعيد   دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط26

 بيتر مدحت كماؿ رزؽ   دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط27

 منار السيد إبراىيـ غنيـ   دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط28

عايدة حمدي عباس كساب  دبمـو طب األسرة  /ػ ط29
أحالـ أحمد عبد العاطي دياب  دبمـو السمعيات  /ػ ط30
وليد جماؿ عبد الرحيـ   دبمـو طب األطفاؿ  /ػ ط31
أحمد شعباف محمد عمي    دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية  /ػ ط32
رحاب محمود محمد فتحي  دبمـو الطب الطبيعي والتأىيؿ  /ػ ط33
أحمد حسف شفيؽ محمد    دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط34
 محمد مرسي محمد عزب   دبمـو أمراض الباطنة العامة  /ػ ط35

 أحمد الشحات محمد السيد  دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط36

 إبراىيـ السيد جابر أحمد   دبمـو جراحة العظاـ  /ػ ط37

محمود فاروؽ صبرة درويش  دبمـو جراحة العظاـ   /ػ ط38
اسالـ عبد الحكيـ عبد المطيؼ  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط39
إبراىيـ عمى انور عمى   ماجستير جراحة المسالؾ البولية  /ػ ط40
ضحى محمد عمى النجار  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط41
زيزيت حمدى محمد الشياوى  ماجستير عالج األوراـ  /ػ ط42
مروة حسنى الزغبي   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط43
ىبة عبد الفتاح المرسي   ماجستير التوليد وأمراض النساء  /ػ ط44
ـءيـ حممى السيد محمد   دبموـ سمعيات  /ػ ط45
ليديا مجدي لويس   ماجستير القمب واألوعية الدموية  /ػ ط46
خالد خميس قمر الدولة   ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط47
شيماء محمد أحمد عمار   ماجستير طب األسرة  /ػ ط48
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إبراىيـ عبد اهلل عبد الحافظ  ماجستير جراحة العظاـ  /ػ ط49
مياب محمد عبد اهلل خميؿ  ماجستير األشعة التشخيصية  /ػ ط50
أيات عثماف جالؿ   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط51
أسماء زكريا عبد الرحمف شعباف  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط52
محمد سامى محمد محمد كامؿ  ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  /ػ ط53
محمود جماؿ محمد عويس  ماجستير طب وجراحة العيف / ػ ط54
ىناء ربيع محمد محمد   دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية  /ػ ط55
نادية مختار محمد حممي   ماجستير طب الطورائ  /ػ ط56

  791/11/7/2021الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (37) لعدد إيقاف القيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

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

      لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مفماجستير طب المناطؽ الحارة إيماف محمد عبد الفتاح عرب  / ػػ ط1
     بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاـ مفماجستير الجراحة العامة إيماف حسني أحمد الشافعي  / ػػ ط2
     بأثر رجعي1/4/2017لمدة عاميف مفماجستير الجراحة العامة سممي عبد الرحمف غرابو   / ػػ ط3
     لظروؼ خاصة1/10/2021لمدة عاـ مفماجستير الجراحة العامة سمر مصطفي عبد الواحد  / ػػ ط4
  لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفدكتوراه التخدير والعناية المركزة سمر عادؿ اماـ السنباطي  / ػػ ط5 
     بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ىيثـ السيد عمي  / ػػ ط6
     بأثر رجعي1/4/2018لمدة عاـ مفماجستير طب األطفاؿ إبراىيـ محمد فتحي حسف  / ػػ ط7
  لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مفدكتوراه عالج األوراـ والطب النووي رضوي محمد بيومي محمد فوزي  / ػػ ط8
     بأثر رجعي1/10/2015لمدة عاـ مفدبمـو جراحة العظاـ محمد عبد الحميد عبد القادر    / ػػ ط9

   بأثر رجعي1/4/2013لمدة عاميف مفدبمـو التوليد وأمراض النساء محمد فوزي عبد الواحد       / ػػ ط10
 لظروؼ خاصة  1/10/2020لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية أسماء أحمد محمد عمي  / ػػ ط11

     بأثر رجعي1/4/2015لمدة عاـ مفدبمـو الجراحة العامة إيياب عزمي عبد الحميد  / ػػ ط12 
    بأثر رجعي1/10/2017لمدة عاميف مفدبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية رشا عبد النعيـ القرياتي  / ػػ ط13
   بأثر رجعي1/10/2016لمدة عاميف مفدبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية بيشوي مالؾ فوزي جاب اهلل  / ػػ ط14
     بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاـ مفدبمـو أمراض الباطنة العامة إيياب عبد النعيـ محمد عمي  / ػػ ط15
     بأثر رجعي1/4/2014لمدة ثالث أعواـ مفدبمـو أمراض الباطنة العامة منار السيد إبراىيـ غنيـ  / ػػ ط16
      بأثر رجعي1/10/2018لمدة عاميف مفدبمـو جراحة العظاـ محمود أحمد إبراىيـ أبو زىرة  / ػػ ط17
         لظروؼ خاصة1/10/2021لمدة عاـ مفدبمـو جراحة العظاـ حاتـ عبد الغني سميماف أحمد  / ػػ ط18
         لظروؼ خاصة1/4/2021لمدة عاـ مف ماجستير طب األطفاؿ منى أحمد كامؿ  / ػػ ط19
         بأثر رجعي1/10/2019لمدة عاـ مف ماجستير جراحة المسالؾ إبراىيـ عمى أنور  / ػػ ط20
    بأثر رجعي1/10/2014لمدة ثالث أعواـ مفماجستير التخدير والعناية المركزة عمى محمد أحمد أحمد/ ػػ ط21
 بأثر رجعي1/10/2020لمدة عاـ مفماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ضحى محمد عمى النجار / ػػ ط22

  بأثر رجعي1/10/2016لمدة ثالث أعواـ مفماجستير جراحة العظاـ  محمود شعباف خضرجى  / ػػ ط23 

    لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مف ماجستير طب األطفاؿ نياؿ صبحى حامد عمراف  / ػػ ط24
    لظروؼ خاصة1/10/2020لمدة عاـ مف دبمـو النساء والتوليد  بسمة صابر المحمدى   / ػػ ط25
     لظروؼ خاصة1/10/2021لمدة عاـ مف دبمـو طب األطفاؿ إيماف مرزوؽ محروس   / ػػ ط26
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    بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف دبمـو النساء والتوليد  عزمي شحاتة عبد الحميـ / ػػ ط27
    بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاـ مف دبمـو النساء والتوليد  ايياب السيد عبد ربة محمد/ ػػ ط28
    بأثر رجعي1/4/2019لمدة عاميف مف دكتوراه جراحة القمب والصدر  مينا شفيؽ تكال / ػػ ط29
   بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عاـ مف دبمـو األنؼ األذف والحنجرة  كريستيف عادؿ ابادير  / ػػ ط30
  لظروؼ خاصة 1/4/2021لمدة عاـ مف دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   رنا عمى إسماعيؿ الدسوقي/ ػػ ط31
   بأثر رجعي 1/4/2014لمدة عاـ مف دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   ىند محمد كماؿ مطاوع  / ػػ ط32
  لظروؼ خاصة 1/4/2021لمدة عاـ مف دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   إسالـ فايز سعيد عبد العاطي/ ػػ ط33
  لظروؼ خاصة 1/4/2021لمدة عاـ مف دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   محمد سعد يوسؼ أبو مساعد/ ػػ ط34
   بأثر رجعي 1/4/2017لمدة عاـ مف دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   شيماء صالح محمود غنيـ/ ػػ ط35
  لظروؼ خاصة 1/4/2021لمدة عاـ مف دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   مي ممدوح عبد الغني السعداوي/ ػػ ط36
    بأثر رجعي1/4/2016لمدة عاـ مف دبمـو التوليد وأمراض النساء  مينا ثروت سمعاف ساويرس/ ػػ ط37

  792/11/7/2021الموضوع رقم 

:  كل من عمي النحو التاليإلغاء قيد ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 . ماجستير الجراحة العامة  بناء عمي طمبوأحمد محمد زكي الفقي   / ػػػ ط1
 . ماجستير الجراحة العامة  بناء عمي طمبورامي صبري محمد خمف اهلل  / ػػػ ط2
 . دكتوراه جراحة العظاـ   لتجاوز المدة القانونيةأحمد محمد رجائي السيد ىيكل  / ػػػ ط3
: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

  793/11/7/2021الموضوع رقم 

 فاطمة أحمد بدوى عموان/ الطبيبة إيقاف القيد قطع  ػ بشأف الموافقة عمىوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .2020/2021الماجستير طب األسرة لمعاـ درجة ؿ المسجمة

: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

  794/11/7/2021الموضوع رقم 

 ماجستيرمحمد طعيمة كمال طعيمة /  الطبيبنقل قيد  ػ بشأف الموافقة عمىوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 . جامعة المنوفية إلى أمراض الباطنة العامةمف جامعة عيف شمس أمراض الجياز اليضمي 

 
: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

  795/11/7/2021الموضوع رقم 

درجة ماجستير ودكتوراه  (6)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة ..  ليـ عمى النحو التاليتعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
 أميرة محمود أبو طالب محمد  ماجستير طب األطفال/ ـ ط1
.   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية محمود أحمد الحاوي/ بإضافة د
 محمد متولي سمطان   ماجستير طب األطفال/ ـ ط2
. (لمسفر لمخارج) أستاذ مساعد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية  محمد سعيد المكاوي/ برفع اسم د
ضافة أ .   أستاذ بقسـ طب األطفاؿ بالكمية فادي محمد الجندي/ د.وا 
 منى  محمد فييم صالح   دكتوراه الطفيميات الطبية/ ـ ط3
. (وذلؾ بتقميؿ عدد المشرفيف المدرسيف  إلى مدرس واحد) مدرس بقسـ الطفيميات الطبية بالكمية نيي أحمد أبو خميل/برفع اسم د



 11/7/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2020/2021 لمعام الجامعي"ر الحادية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

19 

 
 

 رييام سيد أحمد محمد الجندي  ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط4
. (لمسفر لمخارج) أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية  أشرف أنس زيتون/ د.برفع اسم أ
ضافة   د .  أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية وليد عبد الفتاح موسي/ وا 
 مصطفى أحمد ربيع األبيض  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط5
.   أستاذ مساعد بقسـ األشعة التشخيصية بالكمية وليد عبد الفتاح موسى/ بإضافة د
 منى السعيد مسعود عبد اهلل عيسى دكتوراه التخدير والعناية المركزة/ ـ ط6
 (لوفاتيا). أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية اليام محمد الفقى   / برفع اسم د
ضافة د .  أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بالكمية اشرف مجدى اسكندر  / وا 

  796/11/7/2021الموضوع رقم 

عف دخوؿ امتحاف لدرجة الدكتوراه عمى  قبول االعتذار الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
: النحو التالي 

 أمراض القمب واألوعية الدمويةمحمود سعيد محمود سعيد / ـــ ط2أمراض القمب واألوعية الدمويةىشام رفعت جاب اهلل / ـــ ط1
 أمراض القمب واألوعية الدمويةسحر أحمد محمد عمى / ـــ ط4أمراض القمب واألوعية الدمويةأحمد محمد عبد العزيز / ــ ط3

.  في مادة أمراض القمب شفوي وعممي والمقرر االختياري 2021دور إبريؿ 
 .  2021لحيف االنتياء مف اجتياز الجزء األوؿ دور ابريؿ ...الجراحة العامة إبراىيم عبد اليادي حسن حنفي / ــ ط5

 :القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  797/11/7/2021الموضوع رقم 

تعديل تشكيل لجنة فحص ومناقشة رسالة ماجستير  الموافقة عمى ػ بشأف وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
:  لتكوف المجنة عمى النحو التاليدينا محمود عبد العزيز بحيرى/ الطبيبة أمراض الباطنة العامة

: المجنة
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  العامة اذ بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستأشرؼ غريب ضمع   / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػة اذ مساعد بقسـ أستعبد الناصر جاد اهلل   / د.ػػػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبمعيد الكبد القومي  العامة اذ بقسـ الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستجماؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة   / د.ػػػ أ

: القــــرار 

  ويرفع لمجامعة... الموافقة

  798/11/7/2021الموضوع رقم 

رسالة ( 41) لعدد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

 :القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي لمجنة  االموافقة عمى تشكيل
 ىدي رمضان أحمد   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط1

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد عادؿ السيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأسترجب محمد داوود    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد سالمة جاد    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستمحمد عبد السالـ محمد   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 إيمان محمود النضار   ماجستير التوليد وأمراض النساء/ ـ ط2

   :المجنة 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستسيد عبد المنعـ محمود   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ مساعد بقسـأستىشاـ عمى عمار    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستأحمد نبيؿ عيسي    / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بدمياطةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستمحمود فاروؽ ميداف   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمد حسين شميبي   دكتوراه التوليد وأمراض النساء/ ـ ط3

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستمحمد سالمة جاد    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية العمـو  اذ المناعة وعمـ الحيوافأستمحمد لبيب سالـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ ورئيس قسـأستمحمد سامي قنديؿ    / د.ػ أ
  عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستصبحي خميؿ محمد أبو لوز  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 إيمان سعيد عثمان بدر   دكتوراه التوليد وأمراض النساء/ ـ ط4

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ ورئيس قسـأستمحمد سامي قنديؿ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستطارؽ محمد سيد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  اذ بقسـأستأيمف عبد القادر شبانو   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب التوليد وأمراض النساء  اذ بقسـأستالسيد فتوح رخا    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مي طمعت بيومي مشحال   دكتوراه طب الطوارئ/ ـ ط5

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستطارؽ محي السيد راجح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد ليثي عمـ الديف   / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ بقسـأستمحمد أحمد محمد الفقي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أحمد ربيع عبد الباري   دكتوراه الجراحة العامة/ ـ ط6

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستتامر عمى سمطاف    / د.ػ أ
  اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب اذ جراحة األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أستصابر محمد وىيب    / د.ػ أ
 نادية مختار محمد حممي الجرنوسي ماجستير طب الطوارئ/ ـ ط7

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستشيماء عبد الحميد حسنيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعبد العزيز عباس تعمب   / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب التخدير والعناية المركزة  اذ بقسـأستمحمد أحمد الفقي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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 كريم محمد عبد الرحمن شادي  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط8
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد الجميؿ البمشي   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأكـر محمد عبده البطرني   / د.ػ أ
 دينا رجب محمود شرف   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط9

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب الباطػػػنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمحمد أحمد عبد الحافظ   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستأيمف فتحي عرفو    / د.ػ أ

 سمر ممدوح عثمان سرور  ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط10
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب الباطػػػنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعاطؼ محمد طػػػػػػػػػػػػػػػػػو   / د.ػ أ

 محمد حمدين غازي فرج   ماجستير أمراض الباطنة العامة/ ـ ط11
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستصبري عبد اهلل شعيب   / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعجاـبكمية الطب الباطػػػنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستعالء عفت عبد الحميد   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعاطؼ محمد طػػػػػػػػػػػػػػػػػو   / د.ػ أ
 
 

 دعاء حاتم منصور محمد  ماجستير طب األطفال/ ـ ط12
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستحناف محمد إبراىيـ    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 سارة زكريا محمد العسكري  ماجستير طب األطفال/ ـ ط13

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستحاتـ محمد حسيف    / د.ػ أ

 أحمد عبد العظيم عبد القادر بدر ماجستير طب األطفال/ ـ ط14
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد الحاوي   / د.ػ أ



 11/7/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2020/2021 لمعام الجامعي"ر الحادية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

22 

 
 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوليد أحمد الشيابي    / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 غادة عصام شاىين   ماجستير طب األطفال/ ـ ط15

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوائؿ عباس بحبح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأليؼ عبد الحكيـ عالـ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 رانيا مجدي إمام الغنيمي  ماجستير طب األطفال/ ـ ط16

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوفاء مصطفي محمد أبو الفتوح  / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  االزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ريم صالح عبد الرسول عفيفي  ماجستير طب األطفال/ ـ ط17

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد الحاوي   / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمروة زكريا محمد مصطفي   / د.ػ أ

 دينا حسن محمود عثمان  ماجستير طب األطفال/ ـ ط18
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجالء فتحي برسيـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  االزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ىايدي رفعت السيد محمد الشراكي ماجستير طب األطفال/ ـ ط19

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس قسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأليؼ عبد الحكيـ عالـ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمد يحيي عمى بده   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط20

  :المجنة 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  اذ مساعد بقسـأستريحاب إبراىيـ ياسيف   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  اذ مساعد بقسـأستمجدي محمد المصري   / د.ػ أ

 أسماء عبد الكريم محمد قناوي  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط21
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستطارؽ صالح خميؿ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس قسـأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدموية  اذ مساعد بقسـأستإسالـ شوقي سيؼ اليزيؿ   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمود عبد العزيز عامر  ماجستير جراحة المسالك البولية/ ـ ط22

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المسالؾ البوليػػػػػة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستسمطاف محمد سمطاف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المسالؾ البولية بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد الجابر سميـ   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد أحمد جماؿ الديف   / د.ػ أ
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعجاـجراحة المسالؾ البولية بكمية الطب  اذ بقسـأستلطفي عبد المطيؼ بنداري   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 زينب مصطفي شحاتو بيصار  ماجستير األشعة التشخيصية/ ـ ط23

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ بقسـأستزينب عبد العزيز عمى   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستشيماء عبد الحميد حسنيف   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـاألشعة التشخيصية بكمية الطب  اذ بقسـأستمدحت محمد رفعت   / د.ػ أ

 فاطمة الزىراء محمد محمد خطاب ماجستير الطب الطبيعي والروماتزم والتأىيل/ ـ ط24
  :المجنة 

 المنوفيةةعجاـالطب الطبيعي والروماتـز والتأىيؿ بكميةالطب  اذورئيس قسـأستسمر جابر سميماف    / د.ػ أ
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالطب الطبيعي والروماتـز والتأىيؿ بكمية طب  اذ مساعد بقسـأستعالء عبد العزيز لبيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض العصبية والنفسية بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأسترشا عمى القباني    / د.ػ أ
  الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽةعجاـالطب الطبيعي والروماتـز والتأىيؿ بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد حسف محمد الجاويش  / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 محمد إبراىيم حامد عزب  ماجستير طب وجراحة العين/ ـ ط25

  :المجنة 
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستعبد الرحمف السباعي سرحاف  / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستمعتز فايز الصاوي    / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد محمد سعيد    / د.ػ أ

 أماني الجوىري إبراىيم زين الدين دكتوراه جراحة التجميل والحروق/ ـ ط26
  :المجنة 

  المنوفيةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ فؤاد كشؾ    / د.ػ أ
  المنوفيةةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستياسر محمد الشيخ    / د.ػ أ
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  عيف شمسةعجاـجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  اذ بقسـأستأيمف أبو المكاـر شاكر   / د.ػ أ
 ىيثم السيد عمى    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط27

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأمؿ أحمد العشماوي   / د.ػ أ

 شيماء جمعة موسي   ماجستير طب األطفال/ ـ ط28
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجالء فتحي برسيـ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستنجواف يسري صالح   / د.ػ أ
  االزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى عبد المطيؼ عافية   / د.ػ أ

 والء عبد الحكيم سالم   ماجستير طب األطفال/ ـ ط29
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستمحمود أحمد الحاوي   / د.ػ أ
  بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستسيا عبد اليادي إبراىيـ   / د.ػ أ

 إبراىيم محمد فتحي حسن  ماجستير طب األطفال/ ـ ط30
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستحسف عمى حسف    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبمعيد الكبد القومي طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستمحمود طاىر الموجي   / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 مصطفي عبد الفتاح سعد  ماجستير طب األطفال/ ـ ط31

  :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ ورئيس بقسـأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستوائؿ عباس بحبح    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ بقسـأستأحمد عبد الباسط أبو العز   / د.ػ أ

 بسمة فتحي السواح    ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط32
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد الفتاح سميط   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستبسمة مراد عمى    / د.ػ أ

 إيمان عصام محمد عبده  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط33
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعالء حسف مرعي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستعزة جابر عنتر فرج   / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد عبد الوىاب صالح   / د.ػ أ
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 ضحي محمد عمى النجار  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/ ـ ط34
  :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستإيماف عبد الفتاح سميط   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستشيريف حسني أحمد عبد الرحمف  / د.ػ أ

 آثار فكري عبد المجيد الشين  دكتوراه طب الطوارئ/ ـ ط35
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ ورئيس بقسـأستحاتـ محمود سمطاف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ  اذ ورئيس بقسـأستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستعبد العزيز عباس تعمب   / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـبكمية الطب  اذ طب الحاالت الحرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست   حساـ الديف أحمد موافي/ د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 سمر سعودي محمود أبو نوارج  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط36

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستطارؽ محي راجح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستأحمد مختار القرش    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستمحمد حامد عبد الستار   / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـبكمية الطب  اذ طب الحاالت الحرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست   حساـ الديف أحمد موافي/ د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 أسماء أشرف صابر شريف  ماجستير الجراحة العامة/ ـ ط37

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستطارؽ محي راجح    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اذ مساعد بقسـأستسامح عبد اهلل عبد النبي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستأحمد صبري الجماؿ   / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـبكمية الطب  اذ طب الحاالت الحرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأست   شيريف مصطفي الجنجييي/ د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
 ىبو رفعت عبد الرازق الخولي  دكتوراه جراحة التجميل والحروق/ ـ ط38

   :المجنة 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ  اذ ورئيس بقسـأستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ  اذ بقسـأستطارؽ فؤاد عبد الحميد كشؾ  / د.ػ أ
  اإلسكندريةةعجاـبكمية الطب جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ اذ بقسـ أست  حسيف صابر أبو الحسف / د.ػ أ

 دينا متولي محمود برسيم  دكتوراه األشعة التشخيصية/ ـ ط39
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستحاـز حسيف عيد    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأسترانيا عصاـ الديف يوسؼ   / د.ػ أ

 ليديا مجدي لويس   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/ ـ ط40
   :المجنة 



 11/7/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2020/2021 لمعام الجامعي"ر الحادية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

26 

 
 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ مساعد بقسـأستريحاب إبراىيـ ياسيف   / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـبكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اذ بقسـأستمجدي محمد المصري   / د.ػ أ

 عمى محمد أحمد أحمد   ماجستير التخدير والعناية المركزة/ ـ ط41
   :المجنة 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ ورئيس قسـأستغادة عمى حسف    / د.ػ أ
  طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ بقسـأستأحمد سعيد الجبالي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـالتخدير والعناية المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستِأشرؼ مجدي اسكندر   / د.ػ أ

  799/11/7/2021الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (50) لعدد تسجيل موضوع الرسالة ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
 .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  محمد إبراىيم عبد المنعم رمضان  ماجستير جراحة العظام /طـــ 1

 :   الرسالةموضوع
 . الغير متزحزح  Bالعالج التحفظي مقابؿ العالج الجراحي لكسور الكاحؿ النوع 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد إبراىيـ زايدة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد نصر الديف البربري   / ػ   د

 
 
  محمد حسن محمد أحمد   ماجستير جراحة العظام /طـــ 2

 :   الرسالةموضوع
 .الرد المغمؽ والتثبيت باألسالؾ الجانبية الوحشية المتقاطعة لمكسور العضدية فوؽ لقمتي المرفؽ في األطفاؿ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعمرو صابر السيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس برشا يسري صالح    / ػ   د

  محمد إبراىيم كامل نصير   ماجستير جراحة العظام /طـــ 3
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ نتائج العالج الجراحي لكسور أعمي عظمة العضد باستخداـ شريحة ذاتية الغمؽ مقابؿ استخداـ تقنية شجرة النخيؿ المعدلة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ ورئيس بأستأيمف محمد عبيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بسامي عبد اليادي صقر   / ػ   د

  عمى إبراىيم معوض يوسف  ماجستير جراحة العظام /طـــ 4
 :   الرسالةموضوع

 .إصالح إصابات بانكارت بالمنظار الجراحي تقييـ النتائج الوظيفية عمى المدي المتوسط 
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد البدوي محمود شاىيف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعمرو عبد المرضي قنديؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأسامة عبد المحسف شريؼ   / ػ   د

  عمى محمد عطا اهلل الشرقاوي  ماجستير جراحة العظام /طـــ 5
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة مقارنة استخداـ رابطو ىامسترينج السداسية والرباعية إلصالح الرباط الصميبي األمامي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستطاىر عبد الستار عيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعمرو عيد درويش    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بسميماف حسف سميماف   / ػ   د

  محمد عبد الحميد كامل عصفور  ماجستير جراحة العظام /طـــ 6
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ األسباب والتأثير عمى رضا المريض : اختالؼ طوؿ الساقيف بعد استبداؿ مفصؿ الفخذ الكمي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعمرو عيد درويش    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد عبد المنعـ دويدار   / ػ   د

  أميرة عادل محمود طاحون  ماجستير األشعة التشخيصية/طـــ 7
 :   الرسالةموضوع

 .قيمة التصوير المقطعي متعدد الكواشؼ في تقييـ التغيرات الرئوية في مرضي األطفاؿ المصابيف بفيروس كورونا 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد رمضاف الخولي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بدينا ممدوح سراج    / ػ   د

  محمد أبو الفتوح محمد الشيخ  دكتوراه األشعة التشخيصية/طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

 .مقارنة بيف الطرؽ المختمفة لعالج سرطاف الكبد األولي الغير مستأصؿ جراحيا باستخداـ األشعة التداخمية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد صالح الزواوي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بدينا ممدوح سراج    / ػ   د

  دينا بيروز موسي محمود  ماجستير طب األطفال/طـــ 9
 :   الرسالةموضوع

 .اإلجياد التأكسدي والوظيفة الكموية بيف األطفاؿ المصابيف بأمراض الكمي المزمنة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ مساعد بأستحناف مصطفي السيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـمدرس بباسـ عبد الفتاح الجزار   / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػجاـالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة بمعيد الكبد القومي  قسـمدرس بىبو محمد عبد اهلل    / ػ   د
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  ىاني عبد الفتاح أحمد   ماجستير طب األطفال/طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

 . وعالقتو بمتالزمة االلتياب متعدد األجيزة عند األطفاؿ 19االلتياب الحاد لفيروس كوفيد ػػػ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ مساعد بأستحناف مصطفي السيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بنوراف طمعت أبو الخير   / ػ   د

  لمياء عبد الفتاح منصور البينساوي ماجستير طب األطفال/طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

 .في تشخيص تسمـ الدـ لدي األطفاؿ حديثي الوالدة  (IL-35)35دراسة قدرة إنترلوكيف ػػػ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ ورئيس بأستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـمدرس بنيي محمد عاشور جبريؿ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بسارة محمود الديب    / ػ   د

  رحاب حسين العربي   ماجستير طب األطفال/طـــ 12
 :   الرسالةموضوع

البروتيف المتفاعؿ ػػػ سي في المعاب ، متوسط حجـ الصفائح الدموية والنسبو بيف خاليا الدـ البيضاء المتعادلة والميمفيو في 
 . األطفاؿ حديثي الوالدة المصابيف بالتسمـ الدموي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ مساعد بأستحناف مصطفي السيد   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بسارة محمود الديب    / ػ   د

  أحمد سمير فيمي نصار  ماجستير طب األطفال/طـــ 13
 :   الرسالةموضوع

 .ارتباط اإلخراج الجزئي لمماغنسيوـ مع االستجابة لمكورتيزوف في األطفاؿ الذيف يعانوف مف المتالزمة النفروزية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمآثر كامؿ الشافعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـمدرس بسناء منصور محمد   / ػ   د

  محمد عيد عمي كامل   ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا/طـــ 14
 :   الرسالةموضوع

دراسة تأثير العالج بعقاقير مضادات الفيروسات المباشرة عمى النموذج التقييمي الغير تقميدي لمرضي التشمع الكبدي سي مف 
  .(دراسة مف واقع الحياة العممية)المرضي المصرييف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد عالء الديف نوح   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستمحسف محمد الخياط   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـزميؿ بمرفت رجب نصار    / ػ   د

  ىبو راغب عبد المطيف عمى  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا/طـــ 15
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 :   الرسالةموضوع
 . 19دراسة العوامؿ التي تنبئ بدخوؿ العناية المركزة في مريض كوفيد 

 : لمشرفون ا
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد عالء الديف نوح   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستمحسف محمد الخياط   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـأستاذ مساعد بأيمف عبد الحميـ الجمؿ   / د.ػ أ

  محمود أبو اليزيد محمود عكر  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 16
   :  الرسالةموضوع

تأثير مستوي عامؿ الروماتويد في الدـ عمى مدي مرض الشراييف التاجية ونسبة حدوث ظاىرة انحسار تدفؽ الدـ في المرضي 
. الذيف يخضعوف لتدخؿ تاجي أولي عف طريؽ الجمد 

 : لمشرفون ا
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػة قسـاذ بأستوالء فريد موسي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػة قسـاذ مساعد بأستأحمد مختار القرش    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػة قسـمدرس بأحمد السيد أحمد سميماف   / ػ   د

  ناريمان محمود بيبرس   دكتوراه طب األسرة/طـــ 17
 :   الرسالةموضوع

.  في محافظة المنوفية مصر 19تأثير برنامج التأىيؿ النفسي عمى مرضي ما بعد كوفيد 
 : لمشرفون ا
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـاذ بأستتغريد محمد فرحات   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةمعجا بكمية الطب طب األسػػػػرة قسـاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس أستأمؿ أحمد سالمة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـمدرس بمروة محمد محسب   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية قسـمدرس بىند رضا السيد عمارة   / ػ   د

  شعبان السيد السيد محمد  ماجستير أمراض الباطنة العامة/طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

.  المدخميف بالمستشفي 19الفشؿ الكموي الحاد في مرضي كوفيد 
 : لمشرفون ا
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمود عبد العزيز قورة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمود محمد عمارة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بىبو السيد قاسـ    / ػ   د

  أحمد حممي السيد مصطفي عرفو ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 19
   :  الرسالةموضوع

. تقييـ وظيفة البطيف األيسر قبؿ وبعد توسيع الصماـ الميترالي بالقسطرة التداخمية البالونية دراسة بالتتبع الرقطي 
 : لمشرفون ا
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػة قسـاذ مساعد بأستمحمود كامؿ أحمد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػة قسـمدرس بأحمد السيد أحمد سميماف   / ػ   د

  أسماء محمد أحمد شرشر  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/طـــ 20
   :  الرسالةموضوع

. معدؿ انتشار المضاعفات واألعراض العصبية الناتجة عف اإلصابة بفيرس كورونا في محافظة المنوفية 
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 : لمشرفون ا
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية قسـاذ ورئيس أسترشا عمى القباني    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسية قسـاذ مساعد بأستمصطفي صالح مميؾ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بأحمد نبيؿ منير    / ػ   د

  سعاد محمود السبكي   ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية/طـــ 21
   :  الرسالةموضوع

 . في مرضي سرطاف المثانة البولية 301a-3pو130a-3p التعبير الجيني ؿ ميكرو الحمض النووي الريبوزي 
 : لمشرفون ا
  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ ورئيس أستميا أحمد فتحي حمودة   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستإيماف مسعود عبد الجيد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػجاـ بكمية الطب عالج األوراـ والطب النووي قسـاذ مساعد بأستسوزى فوزي جوىر    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بشيماء السيد رمضاف جنينو   / ػ   د

  رفيده طو محمد عيسي   ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 22
   :  الرسالةموضوع

 .التعبير عف الحمض النووي الريبوزومي الدائري في التياب الجمد التأتبي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية قسـاذ بأستمصطفي أحمد ىماـ   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطػػػب اذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأستسالي محمد الحفناوي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب األمراض الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتناسمية قسـمدرس بوفاء أحمد شحاتو    / ػ   د

 
 

  انجي عبد العظيم كمال نوفل  دكتوراه التشريح وعمم األجنة/طـــ 23
   :  الرسالةموضوع

 .تأثير الكبريت العضوي مقارنة مع الندرونات الصوديـو عمى ىشاشة العظاـ المستحثة تجريبيا في ذكور الجرذاف البيضاء البالغة
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب التشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستفاطمة النبوية عبد اليادي الصفتي  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب التشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأستنيي محي عيسي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب التشريح وعمـ األجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بأميمة إبراىيـ زيداف   / ػ   د

  محمد جالل عبد الوىاب عمى  دكتوراه الجراحة العامة/طـــ 24
   :  الرسالةموضوع

التقييـ المبكر لنتائج إستئصاؿ القولوف األيسر بواسطة المنظار الجراحي مقابؿ الجراحة التقميدية في حاالت سرطاف القولوف 
 .األيسر 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد ليثي أحمد بدر   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد صبري عمار   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعجاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمحمود مجدي العباسي   / ػ   د
  إبراىيم عبد اهلل عبد الحافظ  ماجستير جراحة العظام /طـــ 25

 :   الرسالةموضوع
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 .استخداـ طريقة بناء الطوؼ في تثبيت كسور الشؽ المنخفض ألعمي عظمة القصبة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستىشاـ زكي الموافي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعمرو عيد درويش    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد نصر الديف البربري   / ػ   د

  محمود محمد عباس البطرة  ماجستير جراحة العظام /طـــ 26
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة تقييـ مدي إحساس المريض المصري بالرضاعقب عممية إستبداؿ مفصؿ الركبة الصناعي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستأيمف محمد عبيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستبياء زكريا محمد حسف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأسامة عبد المحسف شريؼ   / ػ   د

  خالد خميس قمر الدولة  ماجستير جراحة العظام /طـــ 27
 :   الرسالةموضوع

مقارنة بحثية بيف استخداـ انبوبة التصريؼ الجراحي الشافطو وعدـ االستخداـ اثناء عمميات االستبداؿ الكامؿ األولي لمفصؿ 
 .الركبة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد الصاوي حبيب   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستسامح محمد مرعي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد عمى عبيد    / ػ   د

 
  إسالم عبد الحكيم عبد المطيف  ماجستير جراحة العظام /طـــ 28

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ العالقة بيف زاوية النتؤ األكبر ألعمي عظمة العضد والقطع باالوتار الدوارة لمكتؼ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستالسيد موسي ذكي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعمرو صابر السيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس بأحمد محمد البحيري   / ػ   د

  جورج ميالد متي يونان   ماجستير جراحة العظام /طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

 .دراسة تقارف بيف حقف البالزما الغنية بالصفائح الدموية والتدخؿ الجراحي في عالج مرفؽ التنس المزمف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـاذ بأستأحمد فؤاد شمس    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس ب  سامي عبد اليادي صقر / ػ   د

  المنوفيػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  قسـمدرس ب  رشا يسري صالح / ػ   د

  مروة محمد عادل ريحان  ماجستير طب األطفال/طـــ 30
 :   الرسالةموضوع

 . واالصابة بالضائقة التنفسية الحادة في األطفاؿ حديثي الوالدة 37دراسة العالقة بيف التعبير الجيني لالنترلوكيف 
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 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستسياـ محمد رجب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـمدرس بنيي محمد عاشور جبريؿ   / ػ   د

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

  بسمة محمد المصيمحي أحمد  ماجستير طب األطفال/طـــ 31
 :   الرسالةموضوع

تقييـ حالة السمع في األطفاؿ الذيف يعانوف مف أمراض الكمي المزمنة وعمى الغسيؿ الكموي بصورة منتظمة في وحدة غسيؿ 
 .الكمي بجامعة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـمدرس بسناء منصور محمد   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـمدرس بحساـ حمداف حجراف   / ػ   د

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األنؼ واألذف والحنجرة قسـمدرس سمعيات بأسماء صالح معطي   / ػ   د

  سالي محمد عبد العزيز عرابي  ماجستير طب األطفال/طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

  .19-الظواىر اإلكمينيكية ونتائج أشعة الصدر في األطفاؿ المصابيف بكوفيد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستأحمد ثابت محمود    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستميا عاطؼ توفيؽ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ

 
  محمد السيد محمد عودة  ماجستير طب األطفال/طـــ 33

 :   الرسالةموضوع
 . في تطور إصابات الكمي الحادة في األطفاؿ ATF3دور التعبير الجيني 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـاذ بأستغادة محمد المشد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـزميؿ بمحمد شكري الحاروف   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـزميؿ بىبو بدوي عبد السالـ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب  قسـمدرس بزينب صبري أبو زنو   / ػ   د

  مياب محمد عبد اهلل خميل  ماجستير األشعة التشخيصية/طـــ 34
 :   الرسالةموضوع

 . االرتباط مع تشبع االكسجيف ، وشدة المرض والتنبؤ بو 19-درجات التصوير المقطعي لمصدر في مرضي كوفيد 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد رمضاف الخولي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب محمد كامؿ عبد المجيد / ػ   د

  سحر جمال إبراىيم   ماجستير األشعة التشخيصية/طـــ 35
 :   الرسالةموضوع

 .دور تصوير مرونة األنسجة باستخداـ الموجات فوؽ الصوتية في التمييز بيف الغدد الميمفاوية الحميدة والخبيثة 



 11/7/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2020/2021 لمعام الجامعي"ر الحادية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

33 

 
 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمحمد صالح الديف الزواوي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ب محمد كامؿ عبد المجيد / ػ   د

  سارة محمد عبد السميع العيسوي ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

 . في مصؿ مرضي الصدفية وعالقتو بدرجة الحكة 2دراسة مستوي الميبوكاليف 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد أحمد باشا    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبية قسـمدرس بمنى أحمد عباس السيد   / ػ   د

  شيرين جمال أحمد عمى سميمان ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 37
 :   الرسالةموضوع

. 19-إصابة الجمد الناجمة عف أدوات الحماية الشخصية والمطيرات بيف األطباء في مكافحة كوفيد
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد المنعـ شعيب   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ

  إسراء السيد عبد المغني النجار  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية/طـــ 38
 :   الرسالةموضوع

. تأثير الجراحات الميبمية عمى الوظيفة الجنسية لدي المرأة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد عبد الواحد جابر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـاألمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب  مدرس بقسـىند رضا السيد عمارة   / ػ   د
  ىاجر عبد الناصر الفولي  ماجستير الباثولوجيا/طـــ 39

 :   الرسالةموضوع
مقارنة البروفايؿ المناعي اليستوكيميائي ألوراـ الغدة الدرقية الجرابية الغير غازية ذات السمات النووية الحميمية واآلفات الجرابية 

. األخري لمغدة الدرقية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأسترحاب منير سمكة    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستآيات شعباف حميدة    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مدرس بقسـمنى عبد الحميد قورة   / ػ   د
  أميرة فتحي عبد العزيز   ماجستير الباثولوجيا/طـــ 40

 :   الرسالةموضوع
. دراسة مناعية ىستوكيميائية :  في سرطاف البنكرياس 3دور الريناالز واالستات 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ بقسـأستىالة سعيد الربعي    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنانيس شوقي ىولو    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمعيد الكبد القومي  اذ مساعد بقسـأستأحمد محمد الرفاعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مدرس بقسـىندي أحمد قاسـ    / ػ   د
  سمر طمعت شرف الدين  ماجستير التوليد وأمراض النساء/طـــ 41



 11/7/2021 األحد الموافق المنعقدة يوم 2020/2021 لمعام الجامعي"ر الحادية عشالجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

34 

 
 

 :   الرسالةموضوع
. نتائج الربط الثنائي لمشرياف الرحمي وقائيا أثناء الوالدة القيصرية في النساء المعرضات لخطر نزيؼ ما بعد الوالدة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنبيو إبراىيـ الخولي    / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنياد محمود حسني    / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستأيمف السيد سميماف    / ػ د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  مدرس بقسـىبو فرج سالمة    / ػ د
  سومة عويضة عيد عويضة  ماجستير التوليد وأمراض النساء/طـــ 42

 :   الرسالةموضوع
تقييـ شدة المرض باستخداـ دوبمر النسيج المشيمي الناضج ونقص األكسجيف الدماغي الجنيني والييموغموبيف الجنيني في دـ 

. األميات الالتي يعانيف مف متالزمة ما قبؿ إرجاج الحمؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستمحمد السيد عادؿ    / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستعبد الحسيب صالح سعد   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  مدرس بقسـماىي نبيؿ محمود عجيز   / ػ   د
  ىبو عبد الفتاح المرسي الحمو  ماجستير التوليد وأمراض النساء/طـــ 43

 :   الرسالةموضوع
. دراسة عشوائية مضبوطة : تركيب وسيمة منع الحمؿ الرحمية أثناء الوالدة القيصرية مقابؿ بعد النفاس 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  اذ بقسـأستطارؽ محمد سيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستنياد محمود حسني   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النساء بكمية الطب  اذ مساعد بقسـأستمحمد عبد اهلل رزؽ   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  مدرس بقسـىبو فرج سالمة    / ػ   د
  إسالم سامي السعيد محمود  ماجستير طب وجراحة العين/طـــ 44

 :   الرسالةموضوع
. مقابؿ قطرات الدموع اإلصطناعية لحاالت جفاؼ العيف المتوسط % 0.05قطرات سيكموسبوريف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػة العيف اذ مساعد بقسـأستمروة عمى زكي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف مدرس بقسـإسراء سامي الغباشي   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف مدرس بقسـمنار فوزي محمد داود   / ػ   د
  محمود محمد عمى حبيب  ماجستير جراحة المسالك البولية/طـــ 45

 :   الرسالةموضوع
.  سـ بالموجات التصادميو ومنظار الحالب المرف في المراىقيف 2المقارنة بيف تفتيت حصوات الكمي أقؿ مف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستأحمد أحمد جماؿ الديف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب جراحة المسالؾ البولية اذ مساعد بقسـأستمحمد مرزوؽ عبد اهلل   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب جراحة المسالؾ البولية اذ مساعد بقسـأستفؤاد محمد زناتي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـمحمد كماؿ عمر    / ػ   د
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  نيي موسي عموان عبد المطيف  ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية/طـــ 46
 :   الرسالةموضوع

 في سرطاف 6087 وميكروالحمض النووي الريبوزي 152دراسة األىمية السريرية لمتعبير الجيني لميكرو الحمض النووي الريبوزي
. المثانة 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستمآثر كامؿ الشافعي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستالسيد صابر أبو النور   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  عالج األوراـ والطب النػػػػػػػػووي اذ مساعد بقسـأستالشيماء محمود الحنفي   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـبكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـمروة محمد إبراىيـ محمد خميؿ  / ػ  د
  والء حمدي محمود جاب اهلل  ماجستير الطفيميات الطبية/طـــ 47

 :   الرسالةموضوع
. التعرؼ عمى فصائؿ األكانثاميبا في بعض محطات معالجة مياه الشرب مف حيث الشكؿ والفحص الجزيئي بمحافظة المنوفية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية اذ ورئيس قسـأستنادية صالح النحاس   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية اذ بقسـأستأميرة فتحي عبد العاطي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية مدرس بقسـنيي أحمد أبو خميؿ   / ػ   د
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب الطفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبية مدرس بقسـفاطمة حامد شعالف   / ػ   د
  ىاجر مصطفي محمد عبد الوىاب ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية/طـــ 48

 :   الرسالةموضوع
قيمة الطرز الحركي القمي االنقباضي لتقييـ القصور دوف السريري لمبطيف االيسر مقارنة بالموجات فوؽ الصوتية عمى القمب 

. بتقنية التتبع الرقطي في مرضي الضغط المرتفع 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب القمب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسـأستريحاب إبراىيـ ياسيف   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـىند محمد الديب    / ػ   د
  محمد مرضي بقوش   دكتوراه جراحة القمب والصدر/طـــ 49

 :   الرسالةموضوع
. جراحات تحويؿ المسار والقسطرة التدخمية : النتائج المبكرة إلصالح قوس الشرياف االورطي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب جراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر اذ بقسـأستأحمد لبيب دخاف    / د.ػ أ
  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـ بكمية الطب جراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر اذ بقسـأستسعيد عبد العزيز بدر   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب جراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػدر اذ مساعد بقسـأستمحمد أحمد الحاج عمى   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب جراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مدرس بقسـأحمد حاتـ أنسي    / ػ   د
  محمد عبد النبي محمد عبد الرحمن ماجستير طب المناطق الحارة وصحتيا/طـــ 50

 :   الرسالةموضوع
. تقييـ نزيؼ الجياز اليضمي العموي في المرضي المصابيف بفيروس كورونا المستجد 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ بقسـأستعاطؼ أبو السعود عمى   / د.ػ أ
  المنوفيػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذ مساعد بقسـأستمؤمنة سعيد الحامولي   / د.ػ أ
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدرس بقسـأيمف أحمد صقر    / ػ   د
  800/11/7/2021الموضوع رقم 

تصويب نتيجة امتحانات الدراسات العميا دور أكتوبر  ػ بشأف الموافقة عمى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ د.مذكرة أ
وجد خطأ في رصد الدرجات حيث أف لو   دبمـو جراحة العظاـ جزء ثانيجرجس إبراىيم جرجس سميمان / لمطبيب 2020

 درجة وبذلؾ 156 بدال مف 311ليصبح مجموع درجات الطالب  ( كمينيكياؿ29 درجة شفوي و126)درجات شفوي وعممي 
// . بتقدير عاـ جيد% 65.07 وتصبح النسبة المئوية 31.13يصبح ناجح في الجزء الثاني كمو بمعدؿ فصمي 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة  
  801/11/7/2021الموضوع رقم 

 2020/2021لمعاـ الجامعي  إدارة الدبمومة المينية لوحدة مكافحة العدوي بالكميةإحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 6/7/2021 الموافؽ الثالثاءوالمنعقدة يـو 

 :القــــرار 

 .أحيط المجمس عمما والموافقة عمى ما جاء بالمحضر
  802/11/7/2021الموضوع رقم 

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

 التقدير التخصص الدرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه محمد أحمد عمى طعيمة/ ط 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكيمياء الحيوية دكتوراه سارة كماؿ عبد المقصود/ ط 2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكيمياء الحيوية دكتوراه سارة عمى عبد الرحمف/ ط 3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األمراض الجمدية والتناسمية دكتوراه شيماء السعيد رضواف الشيف/ ط 4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جراحة التجميؿ والحروؽ دكتوراه محمد سميرة إبراىيـ إسماعيؿ/ ط 5
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طب األسرة دكتوراه ىبو عمى الغمباف/ ط 6
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الجراحة العامة دكتوراه أحمد عبد الحكـ أيوب/ ط 7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أمراض الباطنة العامة دكتوراه أحمد محمد عبد القوي/ ط 8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طب المناطؽ الحارة وصحتيا دكتوراه محمد السيد محمد عينر/ ط 9
جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير بسمة عبد اهلل عبد العزيز الدسوقي/ ط 10
جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير مصطفي محمد جالؿ/ ط 11
جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير أميرة محمد يوسؼ/ ط 12
جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير أميرة محمد رشاد البيومي/ ط 13
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير إيماف سعد محمد عسكر/ ط 14
جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير رانيا عادؿ إبراىيـ عبد الرحمف/ ط 15
// جيد األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير شيماء محمد أحمد الفقي/ ط 16
جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير أميرة محمد سالـ الدلتوني/ ط 17
جيد جدا  األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير سمر مجدي عبد اليادي حساف/ ط 18
جيد جدا  طب األطفاؿ ماجستير زينب سامي عبد الفتاح نوار/ ط 19
// جيد طب األطفاؿ ماجستير محمد عبد السميع إسماعيؿ/ ط 20
// جيد طب األسرة ماجستير إيماف طمخاف عبد العظيـ/ ط 21
جيد جدا  الجراحة العامة ماجستير محمود طارؽ عبد الحميـ/ ط 22
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// جيد جراحة العظاـ ماجستير أحمد محمد مصطفي السيد عمر/ ط 23
// جيد جراحة العظاـ ماجستير محمد سعيد محمد شحاتو/ ط 24
ممتاز  أمراض الباطنة العامة ماجستير ىبو أشرؼ المالكي/ ط 25
ممتاز  أمراض الباطنة العامة ماجستير نيمة محمد فؤاد رضواف/ ط 26
ممتاز  أمراض الباطنة العامة ماجستير محمد عمر محمد شريؼ/ ط 27
// جيد األشعة التشخيصية ماجستير شروؽ محمد الدالتوني/ ط 28
جيد جدا  األشعة التشخيصية ماجستير شييرة أحمد السيد سالـ/ ط 29
// جيد األشعة التشخيصية ماجستير ىاجر صبحي عمى صقر/ ط 30
// جيد التوليد وأمراض النساء ماجستير إيماف محمد عبد المنعـ أبو تكية/ ط 31
// جيد التوليد وأمراض النساء ماجستير أميمة جودة محمد عبد المطيؼ/ ط 32
// جيد طب المناطؽ الحارة وصحتيا ماجستير أحمد نبيؿ عوض زىراف/ ط 33
// جيد طب وجراحة العيف ماجستير نادية مصطفي عباس العبد/ ط 34
مقبوؿ  طب وجراحة العيف ماجستير طارؽ محمد أسامة عبد الحارس/ ط 35
جيدجدا  طب وجراحة العيف ماجستير نيرميف محمد عبد الوىاب عبد اهلل/ ط 36
// جيد طب وجراحة العيف ماجستير مريـ نسيـ فوزي اسكندر/ ط 37
// جيد طب وجراحة العيف ماجستير محمود مسعود سعد نصار/ ط 38
جيد جدا  جراحة األنؼ واألذف والحنجرة ماجستير ىاجر أحمد محمد عبد المطمب/ ط 39
// جيد طب وجراحة العيف ماجستير سارة أحمد محمد صالح/ ط 40
// جيد أمراض الباطنة العامة دبموـ إبراىيـ أحمد عبد اهلل/ ط 41
جيد جدا  أمراض الباطنة العامة دبموـ مروة عاطؼ محمد عمى/ ط 42
// جيد جراحة األنؼ واألذف والحنجرة دبموـ منى إبراىيـ عبد المطيؼ إبراىيـ/ ط 43
// جيد جراحة األنؼ واألذف والحنجرة دبموـ مصطفي السيد أحمد عبد المطيؼ/ ط 44
// جيد الجراحة العامة دبمـو  محمود حامد السيد عيسي/ ط 45
// جيد جراحة العظاـ دبموـ ىاني عادؿ محمد عيد/ ط 46
// جيد جراحة العظاـ دبموـ عزيز ناجي عزيز يسي/ ط 47
// جيد أمراض القمب واألوعية الدموية دبموـ إيناس عبد اهلل عبد الخالؽ/ ط 48
مقبوؿ  األشعة التشخيصية دبموـ حناف ظريؼ ذكي درويش/ ط 49
مقبوؿ  طب المناطؽ الحارة وصحتيا دبموـ غادة محمد عبد السميع/ ط 50
// جيد طب وجراحة العيفدبمـو  محمد محروس محمد عزب/ط 51
// جيداألمراض الصدرية والتدرف دبمـو سحر طارؽ عبد الفتاح / ط 52

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة  
  803/11/7/2021الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تخفيض نسبة المصروفات ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .لدبموـ مكافحة العدوي % 20المنوفية بنسبة 

: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة  
  804/11/7/2021الموضوع رقم 
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القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي بخصوص الموضوع المحال إلييا بعد اجتماع مجمس قسم  عرض تقرير لجنة
 األستاذ المساعد بقسـ الفسيولوجيا برفع أوراقيا سوزي فايز كامل/ دعميد الكمية ــ بشأن أحقية / د.الفسيولوجيا الطارئ برئاسة أ

 .  إلى المجنة الدائمة لترقيات األساتذة مف عدمو 
: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... عميد الكمية / د.الموافقة عمى رفع األوراؽ بإمضاء أ
 
 

لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن  محمود / السيد األستاذ الدكتوروا 
 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية وعبد العزيز متولي قورة 

  
 

الكلية                                عميد                      أمين المجلس  
 

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


