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 أمانة المجالس واللجان 

  مجلس الكليةمحضر اجتماع 

   0200 /0202" للعام الجامعي العاشرة" الجلسة 

 20/6/0002فق 2الموا األحدالمنعقدة يوم و

وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ  0202/0200" لمعاـ الجامعيالعاشرةعقد مجمس الكمية "الجمسة 
عميد الكمية ورئيس المجمس  .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 20/6/0200صباح يـو األحد الموافؽ 

 بحضور كؿ مف:
  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية     ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     ػ أ.د/ طاىر عبد الستار محمود
 كمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةوكيؿ ال   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف

      رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد    محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػةرئيس     عبد اهلل عبد العزيز بينسيػ أ.د/ 

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

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

 رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزة     ػ أ.د/ غادة عمي حسف إبراىيـ
 الحيويػػػػػػػػػػػػػة رئيس قسـ الكيمياء   مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي ػ أ.د/
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ     سمر جابر أحمد سميماف  ػ أ.د/
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ     ميا عاطؼ توفيؽ ػ أ.د/
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    خميس أحمد عامر عبد الوىاب أ.د/

   ئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةر    محمد فيمي النعمانيأ.د/ػ 
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

  المخ واألعصػػػػاب رئيس قسـ جراحة   حساـ عبد الحكيـ النعماني ػ أ.د/ 
 ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ      ىناء زكريا عامر نوح ػ أ.د/
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 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 
 ةػػػػػػصبية والنفسيرئيس قسـ األمراض الع    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 

 ةػػػػػػالطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيقسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    د/ ميا محمد عمى البطش أ. ػ
 (0+5ومنسؽ برنامج الطب التكاممي)المتميزلوجي قسـ اليستو رئيس       د/ ىالة محمد الحروف أ. ػػ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      ػ   د/ أمؿ أحمد سالمة
 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذ    عالء حسف مرعي ػ أ.د/ 

   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـ    محمود محمد ىدىود أ.د/ ػ 
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ    غادة محمد عمى المشدػ أ.د/ 

 دأمراض النساء والتوليأستاذ بقسـ     إبراىيـ الكيالني أسامة عمىأ.د/ ػ 
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    أكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف ػ أ.د/ 

  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع     أميف فيصؿ أميف المقوة أ.د/ػ 
 النووي عالج األوراـ والطبأستاذ بقسـ     سوزاف أحمد السيد الحسنيفػ أ.د/ 
 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ      مفرح محمد حجازيػ أ.د/ 

 أستاذ بقسـ الجراحة العامة     ػ أ.د/ محمد صبري مشحوت 
 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس    ػ أ.د/ محمد إبراىيـ شعباف

 األمراض الصدرية والتدرف أستاذ بقسـ     رنا حممي اماـ اليمباوي  ػ أ.د/
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية    غادة محمود سمطافأ.د/  ػ

 وقائـ بعمؿ مدير وحدة ضماف الجودة ػاتأستاذ بقسـ الطفيميػػ    أميرة فتحي عبد العاطيػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع   إيماف عبد العظيـ عبد الخالؽػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة     أيمف عمى عبد الفتاحػ أ.د/ 
  الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ      سعيد إبراىيـ المالحػػػ أ.د/ 
  الطب الشرعي والسموـأستاذ بقسـ      صفاء عبد الظاىر أميفػػػ أ.د/ 
 الباثولوجياأستاذ بقسـ      رحاب منير سمكةػػ أ.د/ 

     المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد     أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة      د/ حسيف أحمد ندا   ػ 
 
 وتـ دعوة كؿ مف :* 

 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 مدير مركز القياس والتقويـالطفيميات و أستاذ بقسـ    جيياف صالح صادؽػػ أ.د/ 

 عد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبيالمسا األستاذ    ػ د/ نجوي نشأت حجازى
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باإلنابة عف  سـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةق* وقد  حضرت د/ أسماء محمد البرلسي األستاذ المساعد ب
    أ.د/ رئيس القسـ .

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

  عف الحضور كؿ مف :تغيب * وقد 
 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ ػ رئيس قسـ الفسيولوجيا أ.د/جرجس صبري يوسؼػ 

  ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا سياـ أحمد زكي خضير د/أ.ػ   رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ ػ أ.د/ أيمف محمد محمود عبيد
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة  أ.د/ تغريد محمد فرحاتػ   جراحة القمب والصدررئيس قسـ  رفيؽ فكري برسـوػ أ.د/ ػ
 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ لبيب أحمد دخاف أحمد ػ أ.د/  بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيةمتفرغ  عادؿ حسيف عبدالمعطي عمرأستاذ/ أ.د ػ
 األشعة التشخيصيةأستاذ بقسـ  حاـز حسف عيد حسفػ أ.د/  الفسيولوجياأستاذ بقسـ  ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽأ.د/  .
 الحيويػػػةأستاذ بقسـ الكيمياء  مناؿ عبد العزيز سعفافػ أ.د/   بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ  مايسة عطية كفافي أ.د/ ػ 
  المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ ىيثـ البمتاجي محمد د/ػ أ. أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة حساـ إبراىيـ محمد عمىأ.د/ ػ 

  قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ أ.د/ عزة زغموؿ لبيب المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ د/ػ أ.
   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة  أحمد محمد محمد زىرافأ.د/ ػػ   أ.د/ ياسر محمد الشيخ    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽػ 

   أستاذ بقسـ التشريػػح واألجنػػػػػػة ػ أ.د/ نيفيف محمد الشريؼ والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر أماني سعيد عمار ػ أ.د/
 الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ    أسامة فييـ منصورػػ أ.د/   أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية عبد الرحمف سنبؿأحمد أ.د/ .
  أمراض النساء والتوليدبقسـ أستاذ مساعد  نياد محمود حسني عيسيػ  د/    التخديرأستاذ مساعد بقسـ محمد ياسر إبراىيـ البحار  د/  ػ 

    التخديرمدرس بقسـ   وفية رمضاف السيد ميديد/ ػ     اليستولوجيابقسـ  ونيس محمد  مدرسرمضاف عبد الػ  د/ 
  

عميد الكمية ورئيس المجمس بذكر " بسـ اهلل الرحمف  محمود عبد العزيز قورةواستيؿ الجمسة السيد أ.د/ 
 ...فيؽ مجمس متمنيا لمجميع دواـ التو الالسادة الحضور أعضاء بالرحيـ " ثـ رحب سيادتو 

 
 المناقشات :

ػػ عرض تصور مدينة جامعة المنوفية الطبية أماـ فخامة الرئيس/عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الصحة األفريقي 2
 األوؿ .

 – BLS – ALSعتماد جمعية القمب األمريكية عمى تصريح كورسات اػػ حصوؿ معمؿ الميارات بالكمية عمى 0

PALS لثالث رخص .كأوؿ كمية طب مصرية تحصؿ عمى ا 
 .باالستديو ومعمؿ الميارات فيديو كونفراس ػػ تركيب أحدث وحدتيف 3
 ػػ جدوؿ االمتحانات اإلليكترونية .4
 
 
 
 

 : المصادقات :أوال 
  636/22/6/0200الموضوع رقم 
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 حداألوالمنعقدة يوـ  0202/0200 يلمعاـ الجامع" التاسعةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة  
 565/9/5/0200 والمتضمنة القرارات مف 00/5/0200والممتدة حتى يوـ االحد الموافؽ  25/5/0020 الموافؽ
 . 638/9/5/0200حتى 

 القــــرار

 المصادقة
  642/22/6/0200الموضوع رقم 

 موضوعات العالقات الثقافية التي وافؽ عمييا أ.د/ عميد الكمية بالتفويض .المصادقة عمى 
 القــــرار

 عمى : ... ويرفع لمجامعة . المصادقة
المدرس المساعد بقسـ عالج األوراـ والطب النووي ترشيح د/ محمد عالء محمد جودة  * الموافقة عمى

(  بجامعة تكساس MD ANDERSONبالكمية لمحصوؿ عمى أجازه دراسية لمسفر إلى مركز أوراـ أـ دي أندرسوف)
 دة عاـ عمى نفقتو الخاصة لجمع المادة العممية لمدكتوراه . بالواليات المتحدة األمريكية  وذلؾ لم

 
 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :

  642/22/6/0200الموضوع رقم 

 الثالثاءوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي الدراسات العميا" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع  
 .22/5/0200الموافؽ 
 القــــرار

 عمماأحيط المجمس 
  640/22/6/0200الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع  
 . 5/6/0200الموافؽ 
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  643/22/6/0200الموضوع رقم 

الموافؽ  األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200معاـ الجامعي لالمكتبات" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع  
5/6/0200 . 

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
 

  644/22/6/0200الموضوع رقم 

 0202/0200لمعاـ الجامعي القيـ والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 5/6/0200الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو 

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  645/22/6/0200الموضوع رقم 
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والمنعقدة يـو  0202/0200لمعاـ الجامعي شئوف التعميـ والطالب" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 20/6/0200الموافؽ  األحد

 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
 

 ثالثا : موضوعات أخري  :
  646/22/6/0200الموضوع رقم 

الموافقة ػػػ بشأف قائـ بعمؿ مدير اإلدارة اليندسية بكمية الطب  أحمد حسيف مميجي أبو زيد/ الميندسعرض خطاب  
 بالكمية . بمركز القياس والتقويـ عمى انضمامو لمعمؿ بفريؽ الدعـ الفني

 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػة
 

 ئةشئون خدمة المجتمع وتنمية البي: موضوعات رابعا
  646/22/6/0200الموضوع رقم 

تحديد ميعاد المؤتمر السػنوي لمكميػة الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 . 0203مارس  9حتى  7 في الفترة مفالقادـ الثامف والعشروف 

 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػة
 

 :م والطالبموضوعات شئون التعلي: خامسا
  646/22/6/0200الموضوع رقم 

أستاذ ورئيس قسـ طػب أضافة أ.د/ ىدى محمد كامؿ السبكي ػػػ بشأف وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة  
 . لتكرار غيابيا نظرا وذلؾأ.د/ ىناء زكريا نوح  لحضور لجنة شئوف التعميـ بدال مف وجراحة العيف

 القــــرار

 ػػػػػػػػػػةالموافقػػػ
  646/22/6/0200لموضوع رقم ا

 عمى النحو التالي :الموافقة عمى تشكيؿ لجاف الممتحنيف  بشأفػػػ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة 
بعد اعتذار أ.د/ أيمف محمد المحمح رئيس القسـ  0202/0200قسـ المتوطنة لمفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي ػػػػػ 2

 بنتو بالفرقة الرابعة .لوجود ا
 .  0202/0200التـر الثاني لمعاـ الجامعي  قسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية لمفرقة الثالثةػػػػػ 0
 . 0202/0200)نظاـ قديـ( الدور االوؿ لمعاـ الجامعي  قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكية لمفرقة الثالثةػػػػػ 3
 القــــرار

 الموافقػػػػػػػػػػػػػة
  652/22/6/0200رقم  الموضوع

الطالػػب/ أحمػػد ماجػػد عبػػد الفتػػاح   الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػدػػػػػ بشػػأف وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب د/ أ.مػػذكرة  
 . )أقصى امد لمتأجيؿ( 08لبموغو سف  0202/0200 والمقيد بالفرقة الرابعة )نظاـ قديـ( لمعاـ الجامعي
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 القــــرار

 امعة.الموافقػة ... ويرفع لمج
  652/22/6/0200الموضوع رقم 

تصحيح اسـ الطالب/ أحمد محمد محمد الموافقة عمى ػػػ بشأف وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة  
وذلؾ بناء  0202/0200بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي  والمقيدإلى أحمد محمد محمد مصطفي المسمماني مصطفى 

 . 29/4/0200بتاريخ  0005عمى قرار لجنة المنوفية 
 القــــرار

 الموافقػة ... ويرفع لمجامعة.
  650/22/6/0200الموضوع رقم 

عمى تصويبات نتيجة الدور األوؿ لمفرقة السادسة الموافقة ػػػ بشأف وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ أ.مذكرة  
 لي :وذلؾ بدعوي قضائية عمى النحو التا 0228/0229لمعاـ الجامعي 

 
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس

 
 المادة

  النتيجة بعد التعديؿ النتيجة قبؿ التعديؿ
الدرجة 

 الكمية لممادة
المجموع الكمي 

 لمفرقة
الدرجة  التراكمي

 الكمية لممادة
المجموع الكمي 

 لمفرقة
 التراكمي

ػ جػ ج 5559 جػ جػ 2052 جػ جػ 422 النساء والتوليد عبدالرحمف مصطفي محمود
 مرتبو الشرؼ

ممتاز  5574 جػ جػ 2066 جػ جػ 426
 مرتبو الشرؼ

25 

 جػ جػ 5655 جػ جػ 2008 جػ جػ 399 النساء والتوليد محمد عبد الظاىر توفيؽ
 مرتبو الشرؼ

 ممتاز 5665 ممتاز 2038 جػ جػ 429
 مرتبو الشرؼ

22 

 القــــرار

 الموافقػة ... ويرفع لمجامعة.
 
 

 ئة التدريس:موضوعات شئون هي سادسا:
  653/22/6/0200الموضوع رقم 

إحاطة والتوجيو باتخاذ الالـز في تعييف وظائؼ  ػػ بشأف عرض خطاب أ./ وكيؿ أوؿ الوزارة أميف عاـ الجامعة 
 س الجامعة . معيديف باألقساـ اإلكمينيكية بالتكميؼ طبقا لموافقة مجم

شػػير طبيػػب مقػػيـ فػػي تخصصػػو بمستشػػفيات  36ة الموافقػػة عمػػى  شػػغؿ وظػػائؼ معيػػديف بػػالتكميؼ ممػػف قضػػي فتػػر 
 جامعة المنوفية وأف يكوف مف خريجي كمية الطب جامعة المنوفية باألقساـ األتية  :

 مادة الدفعة ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقس االسػػػػػػػػػػػـ ـ
 التخصص

تقدير 
مادة 

 التخصص

 التقدير العاـ

جيد جدا مع مرتبة  جيد جدا الجراحة العامة 0225 عامةالجراحة ال ط/ أسامة سعيد أحمد الشافعي 2
 شرؼ

النفسية األمراض  ط/ الشيماء صالح توفيؽ جمعو 0
 والعصبية

امتياز مع مرتبة  امتياز الباطنة العامة 0226
 شرؼ

 جيد جدا امتياز الباطنة العامة 0225 المتوطنةاألمراض  ط/ سارة محمد شبؿ فايد 3
امتياز مع مرتبة  امتياز طب وجراحة العيف 0226 طب وجراحة العيف ط/ حسناء محمد وجيو محمد  4

 شرؼ
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جيد جدا مع مرتبة  امتياز طب األسرة 0225 طب أسرة ط/ إيماف إبراىيـ مصطفي الساكت 5
 شرؼ

جيد جدا مع مرتبة  امتياز الباطنة العامة 0225 يةالصدر األمراض  ط/ طارؽ عادؿ صادؽ الزعيري 6
 شرؼ

 جيد جدا امتياز الباطنة العامة 0226 يةالصدر األمراض  وح محمد شديدط/إسالـ ممد 7
امراض الباطنة   0225 عامةالباطنة ال ط/ مصطفي أحمد ربيع االبيض 8

 العامة
جيد جدا مع مرتبة  جيد جدا

 شرؼ

التوليد وأمراض  0226 النساء والتوليدالتوليد  ط/ تسنيـ مجدي مصطفي ياقوت  9
 النساء

ياز مع مرتبو امت جيد جدا
 شرؼ

التوليد وأمراض  0226 النساء والتوليدالتوليد  ط/ ميراؿ أحمد سعد حامد زايد 22
 النساء

 امتياز جيد جدا

 امتياز جيد جدا الجراحة العامة 0226 جراحة عظاـ ط/محمد أشرؼ مصطفي أبو داود 22
الطب الشرعي  0225 الطب الشرعي ط/ آيات حسف عبد الرحمف يوسؼ  20

 لسمـو اإلكمينيكيةوا
 جيد جدا  جيد جدا

جيد جدا مع مرتبة  جيد جدا الجراحة العامة 0225 التخدير ط/ مديحة ماىر أحمد بدوي 23
 شرؼ

جيد جدا مع مرتبة  جيد جدا الجراحة العامة 0225 بوليةالمسالؾ جراحة ال ط/إسالـ محمد أبو بكر منصور 24
 شرؼ

 القــــرار

  امعةالموافقة ... ويرفع لمج
  

  654/22/6/0200الموضوع رقم 

األستاذ لتحاؽ أ.د/ أشرؼ أنس زيتوف الموافقة عمى ا ػ بشأفعرض خطاب أ.د/ رئيس قسـ األشعة التشخيصية 
 بالقسـ ببرنامج الزمالة المصرية كمدرب .

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
  655/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد معتػز فػايز عبػد الحميػد الصػاوي/ دالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  سمذكرة شئوف ىيئػة التػدري
 .بناءا عمى قرار المجنة العممية بذات القسـ والكمية أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة طب وجراحة العيف 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  656/22/6/0200الموضوع رقم 

األطفػاؿ بقسػـ  األستاذ المساعدسامح عبد اهلل عبد  النبي / دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .بناءا عمى قرار المجنة العممية بذات القسـ والكمية أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  665/22/6/0200الموضوع رقم 
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بالكميػة  جراحػة العظػاـبقسـ  المدرس محمود محمد المالكي/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذلشغؿ وظيفة 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .ف.عمي مستوي األساتذة واألساتذة المساعديالموافقة 

  656/22/6/0200الموضوع رقم 

األشػعة بقسػـ  المػدرس محمػد كامػؿ عبػد المجيػد متػولي/ دالموافقػة عمػى تعيػيف ػ بشػأف  مػذكرة شػئوف ىيئػة التػدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  التشخيصية

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

  656/22/6/0200الموضوع رقم 

 األطفاؿطب  بقسـالمعيدة  / ىدير يحيى خميؿ عالموةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الماجستير مف طب المنوفيةعمى درجة  وليالحص بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

 
 

  662/22/6/0200الموضوع رقم 

 بقسـالمعيدة / أية صالح عبد العزيز صالح ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
الماجستير مف طب عمى درجة  لحصوليا ـ والكمية نظرابذات القسمساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس الفسيولوجيا

 .المنوفية
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  662/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / اماني محمد عبد المقصود ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا ة لشغؿ وظيفة مدرسبالكمي الباثولوجيا اإلكمينيكية

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  660/22/6/0200الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسـ النظر في إنياء خدمة الطبيب/ محمد السيد سعيد النجار ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس 
 التاريخ التالي النتياء اإلجازة . 09/8/0202نقطاعو عف العمؿ اعتبارا مف الباطنة العامة ال

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  663/22/6/0200الموضوع رقم 

المسالؾ بقسـ  المتفرغ األستاذ ابراىيـ محروس سميمافد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 03/6/0200اعتبارا مف  السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية  لمدة عاـ ثامف ميةبالك البولية

 القــــرار
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 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
  664/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ  األستاذ سموى عبد المنعـ عطوة شمسد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  الكميةب الطفيميات
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  665/22/6/0200الموضوع رقم 

الكيمياء المساعد بقسـ  األستاذ صفاء إبراىيـ طايؿد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةسادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية لحيويةا

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
  666/22/6/0200الموضوع رقم 

 طفاؿاألالمساعد بقسـ  األستاذ سالـ السيد محمودد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 29/6/0200سابع بدوف مرتب لمعمؿ بدولة االمارات العربية المتحدة اعتبارا مف لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

الكيمياء بقسـ  المساعد األستاذ شيماء الشافعي سميمافد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةخامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية الحيوية

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

 األطفاؿالمساعد بقسـ  األستاذ دعاء محمود عميافد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

الجراحة المساعد بقسـ  األستاذ أحمد محمد فوزي عمىد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةسادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية العامة

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  662/22/6/0200الموضوع رقم 

الكيمياء المساعد بقسـ  األستاذ ىبة فتحي عباس عفيفيد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية الحيوية

 القــــرار
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 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
  662/22/6/0200الموضوع رقم 

والطب   عالج االوراـبقسـ  المدرس شمتوت ايياب انورد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 23/7/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةالنووي 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
 

  660/22/6/0200الموضوع رقم 

الباثولوجيا المساعد بقسـ  األستاذ محمد أحمد حموة د/لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 6/8/0200اعتبارا مف  السعوديةخامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةاإلكمينيكية 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  663/22/6/0200الموضوع رقم 

األنؼ واالذف المساعد بقسـ  األستاذحساـ عادؿ حسيف د/ ديد إعارة لنظر في تجاػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية والحنجرة
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  664/22/6/0200الموضوع رقم 

جراحة المخ بقسـ  المدرس أحمد شوقي عبد العاطي عمارد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 0/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية واألعصاب
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  656/22/6/0200الموضوع رقم 

األمراض المساعد بقسـ  األستاذ عبد اهلل سعيد عيسيد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  سمذكرة شئوف ىيئة التدري
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية المتوطنة

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

المساعد بقسـ  األستاذ سمية عبدالمحسف شياب الديفد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  ئة التدريسمذكرة شئوف ىي
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية األمراض المتوطنة

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  666/22/6/0020الموضوع رقم 

لمدة  بالكميةالفسيولوجيا بقسـ  المدرسمحمد عمى زايد د/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةسابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية عاـ 
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 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
 

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

الباطنة العامة بقسـ  المدرس أحمد محمد الشبينيد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  شئوف ىيئة التدريس مذكرة
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

 جراحة العظاـبقسـ  األستاذ المساعدالنظر في منح د/ عمرو عبد المرضي قنديؿ ػ بشأف  وف ىيئة التدريسمذكرة شئ
 اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا . لمعمؿ بالمممكة العربية السعوديةلمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب  أعارة

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  626/22/6/0200الموضوع رقم 

 انتداب كامؿ الطفيمياتالمدرس بقسـ النظر في انتداب د/ منى فييـ عبد السميع ػ بشأف  ة شئوف ىيئة التدريسمذكر 
اعتبارا مف  الممؾ سميماف الدولية )األىمية( بمحافظة جنوب سيناءلمعمؿ بجامعة بدوف مرتب  لمعاـ الثاني

2/8/0200 . 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  626/22/6/0200رقم الموضوع 

  احمد السيد احمد سميمافتقدـ الدكتور/  الموافقة عمىبشأف ػػ القمب واالوعية الدموية  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسـ
القمب التابعة لمجنة العميا لمتخصصات الطبية فى ضوء الموائح  ةالمدرس بالقسـ لمزمالة المصرية لكيرو فسيولوجي

 . والقوانيف
 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعة .. فقةالموا
  606/22/6/0200الموضوع رقم 

جراحة  بقسـالمعيد  / محمد خيري محمد جاب اهللالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
الماجستير مف طب عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس القمب والصدر

 .يةالمنوف
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  636/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / عبير مدحت بسيوني ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 لدكتوراه .اعمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية
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 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  646/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / سمر شوقي سالماف ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .درجة  عمى لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  656/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / سارة محمد عبد الصادؽ ةالطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  يالحصول بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس جراحة القمب والصدر

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد  مصيمحى عبد الصبور/ محمد الطبيبالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصولو ابذات القسـ والكمية نظر  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس جراحة القمب والصدر

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

بالكميػة  التشريح واألجنػةبقسـ  المدرس أميمة إبراىيـ زيداف/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة قرار المجنة العممية بناءا عميبذات القسـ والكمية مساعد  أستاذلشغؿ وظيفة 

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

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

التشػريح بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد نيي محيػي السػيد عيسػي/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشػأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذؿ وظيفة بالكمية لشغ واألجنة

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

يميػاء الكبقسػـ  األسػتاذ المسػاعد محمد سميماف محمد رزؽ/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  الحيوية

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 

  626/22/6/0200الموضوع رقم 

جراحػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد زيزمنتصر الصاوي عبد الع/ دالموافقة عمى تعييف ػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 .الدائمة بناءا عمي قرار المجنة العمميةبذات القسـ والكمية  أستاذبالكمية لشغؿ وظيفة  القمب والصدر

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .عمي مستوي األساتذة .الموافقة 
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  626/22/6/0200الموضوع رقم 

جراحة التجميؿ بقسـ  األستاذ أحمد محمد البارةد/ يد إعارة أ.لنظر في تجداػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/5/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةوالحروؽ 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  606/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ المساعد  األستاذ إيماف حسني سالـد/ في تجديد إعارة لنظر اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 20/8/0200اعتبارا مف  السعوديةبدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية  ثالثلمدة عاـ  بالكميةالميكروبيولوجي 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  636/22/6/0200الموضوع رقم 

بقسـ المساعد  األستاذ أحمد عطية عطيةد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةسادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةالميكروبيولوجيا 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  646/22/6/0200الموضوع رقم 

 بالكميةطب األسرة بقسـ  األستاذ محمد مصطفي القطد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اأف ػ بش مذكرة شئوف ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة أـ القري بالمممكة العربية لمدة عاـ 
 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  656/22/6/0200الموضوع رقم 

جراحة المخ بقسـ  المدرس محمد مرسي مصطفي المشدد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  دريسمذكرة شئوف ىيئة الت
 . 29/9/0200اعتبارا مف  السعوديةسادس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةواألعصاب 

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
 

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

الباثولوجيا بقسـ المساعد  األستاذ محمد أحمد التحموديد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  ىيئة التدريس مذكرة شئوف
 . 9/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية

 القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

طب بقسـ المساعد  األستاذ مختار محفوظ شتمةد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  شئوف ىيئة التدريسمذكرة 
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بجامعة أـ القري بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكميةاألسرة 

 القــــرار
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 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
 

 ت العالقات الثقافية :: موضوعاسابعا 
  666/22/6/0200الموضوع رقم 

التعاوف بيف الجامعات المصرية وجامعة في الكمية راي إبداء  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ( سابينسا اإليطالية .2روما )

 القــــرار
   .. ويرفع لمجامعة .. اء مالية :عمى إضافة البنود التالية دوف تحمؿ الكمية أية أعب الموافقة

 ػػػ المساعدة في تفعيؿ وتنمية الصالت بيف الجانبيف .2 
 ػػػ تبادؿ الطالب وطالب الدراسات العميا .0 
 ػػػ تبادؿ الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجيود العممية .3 
 ػػػ تبادؿ نشاطات التدريس .4 
 ت البيولوجيا الطبية ػػػ أمراض الباطنة العامة .ػػػ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاال5 
 ػػػ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادؿ الزيارات والباحثيف .6 
 ػػػ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمؿ منتظمة ومشتركة .7 
 ػػػ آلية التواصؿ مع الجامعة اإليطالية .8 
 ػػػ خطوات التبادؿ بيف الجامعتيف .9 
 التفاصيؿ المالية مف حيث التبادؿ والدراسة بيف الجامعتيف .ػػػ 22 

  666/22/6/0200الموضوع رقم 

بالؿ محمد مميجي أبو الطبيب/ الموافقة عمى مد بقاء  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
بمركز مايو كمينيؾ ػػ  األشراؼ المشترؾ وعضو بعثةبالكمية  عالج األوراـ والطب النوويالمدرس المساعد بقسـ  سعيدة

)نياية العاـ  23/6/0023حتى  24/6/0202اعتبارا مف  ثالث بالخارجلمدة عاـ  بالواليات المتحدة االمريكية
رسالة الدكتوراه حيث أف الدراس بعمى نفقتو الخاصة الستكماؿ جمع المادة العممية الخاصة  الخامس والبعثة ككؿ(

 .اـ ثالث وأف مكتب البعثة التعميمية يوصي بالموافقة عمى المد في ضوء تقرير المشرؼ األجنبي يحتاج إلى المد لع
 القــــرار
   .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  622/22/6/0200الموضوع رقم 

انتياء  خ)تاري 02/2/0200 الموافقة عمى احتساب الفترة مف ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
/ محمػد عػالء لمطبيػب اجػازة خاصػة بػدوف مرتػب 08/5/0200فترة التدريب( حتى اليـو السابؽ الستالمو العمػؿ وىػو 

والػػػذي عػػػاد إلػػػى أرض الػػػوطف مػػػف أمريكػػػا  بالكميػػػة عػػػالج األوراـ والطػػػب النػػػوويبقسػػػـ المسػػػاعد المػػػدرس محمػػػد جػػػودة 
 بعد انتيت فترة التدريب . 08/5/0200

 القــــرار
  .. ويرفع لمجامعة .. افقةالمو 

  622/22/6/0200الموضوع رقم 
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 سفر كؿ مف : الموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
األستاذ المساعد بقسـ جراحة العظػاـ بالكميػة إلػى دولػة جميوريػة إيرلنػدا ػػػ د/ عمرو عبد المرضي عمى قنديؿ 2

 9حتػى  7وروبية لجراحة مناظير ومفاصػؿ الكتػؼ والمنعقػد فػي دبمػف بايرلنػدا فػي الفتػرة مػف لحضور مؤتمر الجمعية األ
 وذلؾ عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد بحث مقبوؿ بالمؤتمر . 0200سبتمبر 

المػػػدرس المسػػػاعد بقسػػػـ التشػػػريح واألجنػػػة بالكميػػػة وعضػػػو البعثػػػة ػػػػػػ الطبيبػػػة/ فاطمػػػة محمػػػد إبػػػراىيـ شػػػبانو 0
األمريكيػػة  بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى نفقػػة اإلدارة  towaعمػػى درجػػة الػػدكتوراه مػػف جامعػػة  الخارجيػػة لمحصػػوؿ

 أو مف تاريخ السفر . 7/8/0200العامة لمبعثات اعتبارا مف 
 القــــرار
  .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  620/22/6/0200الموضوع رقم 

/ عمػر عمػى عمػى أبػو شػادي لمطبيػبترشػيح الموافقػة عمػى  ػػ بشػأفحػوث مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والب
لمسػػفر إلػػى جامعػػة بػػوردو بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف خػػالؿ المنحػػة  بالكميػػة الفارماكولوجيػػابقسػػـ المسػػاعد المػػدرس 

سػفر عمػى نفقػة الجيػة المقدمو لو مف الجامعة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه لمدة عػاـ قابػؿ لمتجديػد اعتبػارا مػف تػاريخ ال
 .المانحة 
 القــــرار
  .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  
 
 
 

 :ثامنا: موضوعات البحوث العلمية 
  623/22/6/0200الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف  ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
( بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه وأوصت 42تمت الموافقة عمى )راسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ لمتسجيؿ بالد

 ( بروتوكوؿ ماجستير ودكتوراه .6المجنة بتعديؿ )
 القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  624/22/6/0200الموضوع رقم 

ألعضاء ىيئة ة عمى تسجيؿ األبحاث العممية الموافق ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 عمى النحو التالي : التدريس

 األبحاثعدد  الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ

 0 أستاذ مساعد طب األسرة د/ أمؿ أحمد عبد المقصود سالمة 2
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
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  625/22/6/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى تسجيؿ األفكار البحثية العممية المقدمة مف  ػ بشأفسات العميا والبحوث أ.د/ وكيؿ الكمية لمدرامذكرة 
 أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي:

 عدد األفكار الدرجة القسـ االسػػػػػـ ـ

 3 أستاذ مساعد الطب الشرعي والسمـو د/ فاطمة شعباف قنديؿ 2
 2 أستاذ مساعد السمـوالطب الشرعي و  د/ فيروز إبراىيـ نور الديف 0
 2 أستاذ مساعد جراحة األنؼ واألذف والحنجرة د/ ىبو عبدالرحيـ أبو النجا 3
 0 مدرس األمراض الصدرية والتدرف د/ أمؿ عمي الكوع 4
 2 مدرس طب األسرة محمود محسبد/مروة محمد  5
 0 مدرس جراحة األنؼ واألذف والحنجرة د/ تامر محمد عطية 6
 2 أستاذ مساعد األمراض الصدرية والتدرف مي عبد العاؿد/ جيياف ع 7
 2 مدرس طب األسرة د/ ايو مصطفى عمي بركات 8
 2 مدرس جراحة األنؼ واألذف والحنجرة د/ أحمد محمود حمداف 9
 2 مدرس طب األطفاؿ د/ عمياء عيدي عبد العزيز 22
 2 أستاذ مساعد األمراض المتوطنة د/ نجالء سعيد العبد 22

 لقــــرارا

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
 

  626/22/6/0200الموضوع رقم 

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

 موافقة مجمس القسـ الدرجة التخصص االسػػػػػـ ـ 

 8/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ أحمد محمد يسري مدكور 2
 8/5/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ ايناس حامد جودة 0
 8/5/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ سمر جماؿ ىالؿ 3
 8/5/0200 ماجستير تناسميةاألمراض الجمدية وال ط/ نيي محمد رضا يس جعفر 4
 8/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ محمود عبد الخالؽ محمد  5
 04/4/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ مروة عباس األشموني 6
 04/4/0200 ماجستير طب األسرة ط/ سمر عبد الرحمف عثماف 7
 04/4/0200 رماجستي طب المناطؽ الحارة وصحتيا ط/ رجاء مغربي السيد محمود 8
 8/5/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ حسنة السيد عمي النجار 9
 04/4/0200 دكتوراه طب الطوارئ ايماف محمود حجازيط/  22
 8/5/0200 ماجستير التخدير والعناية المركزة ط/ دعاء يحيى عبد اهلل شرؼ الديف 22
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 04/4/0200 ماجستير ية والطب النفسياألمراض العصب مروة حمدي أحمد خالؼط/  20
 8/5/0200 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ط/ محمود عز العرب احمد محمد 23
 8/5/0200 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية ط/ كيرلس وجدي وسيمي 24
 8/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ سالي محمد طو موسى 25
 09/5/0200 ماجستير أمراض الباطنة العامة دط/ أحمد مصطفى محم 26
 6/4/0200 ماجستير جراحة العظاـ عمرو محمد عبد الفتاح أبوسعيدة ط/ 27
 09/5/0200 ماجستير جراحة العظاـ ط/ حساـ محمد ىود أبو ىيبة 28
 09/5/0200 ماجستير جراحة العظاـ ط/ أحمد إبراىيـ حامد الطراوي 29
 09/5/0200 ماجستير أمراض الباطنة العامة ينيط/ إسراء ممدوح الحس 02
 07/0/0200 ماجستير األشعة التشخيصية رامي جماؿ السيد عياط/  02
 8/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ عمياء عصاـ السيد عقدة 00
 04/5/0200 دكتوراه الباثولوجيا ط/ سارة محمد عبد الحميد اسماعيؿ 03
 09/5/0200 ماجستير طب وجراحة العيف يط/ أحمد محمد محمد السحيم 04
 09/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ شيماء إبراىيـ رمضاف زلط 05
 32/5/0200 دكتوراه عالج األوراـ والطب النووي ط/ محمد سعيد السنباوي 06
 07/3/0200 ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/ ىند محمد طاىر محمد عميرة 07
 32/5/0200 ماجستير جراحة األنؼ واألذف والحنجرة ف المصيمحيط/ ىند السيد حس 08
 8/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ ميا غريب السيد أحمد 09
 09/5/0200 دكتوراه األشعة التشخيصية ط/ محمود أحمد أصالف جندي  32
 04/5/0200 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية ط/ فاطمة الزىراء صالح سعيد 32
 32/5/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ىشاـ محمد محمد العربي ط/ 30
 2/6/0200 دكتوراه التخدير والعناية المركزة ط/ أحمد عبد اهلل محمد عبد اهلل 33
 09/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ ياسميف كماؿ الديف الفقي 34
 09/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ دعاء السيد أبو الفتوح 35
 09/5/0200 دكتوراه جراحة العظاـ وليد جمعة عبد المولى عبد الرازؽط/  36
 32/5/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ط/ أسماء سعيد الحفناوي 37
 5/6/0200 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ط/ أميرة عبد الرازؽ العبد 38
 2/6/0200 ماجستير ناية المركزةالتخدير والع ط/ محمد عبد اهلل غبارة 39
 2/6/0200 ماجستير التخدير والعناية المركزة ط/ محمد أبوضيؼ محمد 42
 2/6/0200 ماجستير التخدير والعناية المركزة ط/ ايماف محمد عمى سمطاف 42
 5/6/0200 ماجستير العصبية و  ةاألمراض النفسي ط/ صالح إبراىيـ رشواف 40
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 32/5/0200 ماجستير التوليد وأمراض النساء  د شعبافط/ دينا سعيد محمو  43
 04/4/0200 ماجستير طب األسرة  ط/ مناؿ حمدي محمد الصياد 44
 09/5/0200 دكتوراه الجراحة العامة ط/ محمود ماىر عبد النبي الرىاوي 45
 32/5/0200 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية ط/ شذا إبراىيـ أحمد 46
 القــــرار

 موافقة .. ويرفع لمجامعة ال
  626/22/6/0200الموضوع رقم 

األستاذ ترشيح د/ سالي محمد الحفناوي  الموافقة عمى ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 المساعد بقسـ الكيمياء الحيوية لمحصوؿ عمى حائزة )الحسف ألبحاث السرطاف(.

 القــــرار

 مجامعة الموافقة .. ويرفع ل
  626/22/6/0200الموضوع رقم 

اسـ د/ مي الصياد عبد الحميد الصعيدي المدرس إضافة  ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
بقسـ طب األطفاؿ إلى البحث المشتؽ مف رسالة الطبيبة/ عمياء ربيع محمد بيومي المسجمة لدرجة الماجستير إلى 

 اركيف في البحث .اسماء السادة المش
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة 
  626/22/6/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى المشروع البحثي الخاص بقسـ الباطنة العامة  ػ بشأفأ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 . األستاذ بالقسـتحت إشراؼ أ.د/ نبيؿ الكفراوي 

 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعة الموافقة 
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
  622/22/6/0200الموضوع رقم 

( ماجستير 09لعدد ) مد فترة الدراسةالموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ػ بشأف
 .تخصصات مختمفة 

 القــــرار :

  عمى النحو التالي :  ... ويرفع لمجامعة لمدة عاـ آخرليـ  مد فترة الدراسةالموافقة عمى 

  الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير    أسراء جمعة رزؽ عوض ػ ط/2
  جراحة العظاـماجستير    محمد عمى أحمد بحوت  ػ ط/0
  طب األطفاؿماجستير   محمد حسنى عبد العيـ بسيوني ػ ط/3
  ؿطب األطفاماجستير   سمر محمد سيد أحمد عبد الرحمف ػ ط/4
 طب األطفاؿماجستير    دعاء السيد أبو الفتوح ػ ط/5
  طب األطفاؿماجستير    أحمد عادؿ محمود نوير ػ ط/6
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  األشعة التشخيصيةماجستير    أحمد محمد يسري شمقامي ػ ط/7
  األشعة التشخيصيةماجستير   أميرة جماؿ عبد العاطي الجوىري ػ ط/8
  الج األوراـ والطب النوويعماجستير    إيماف جماؿ إسماعيؿ ػ ط/9

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   رغدة عصاـ عبد المنعـ شرؼ ػ ط/22
  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أسماء حبشي محمد عيسوي ػ ط/22
 الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿماجستير   ىاجر عبد المجيد ناجي العربي ػ ط/20
 التخدير والعناية المركزةماجستير    ف السيدنورىاف أمي ػ ط/23
  جراحة العظاـماجستير    يحيي أحمد سمطاف ػ ط/24
 أمراض الباطنة العامةماجستير    أحالـ ربيع محمود كنر ػ ط/25
 أمراض الباطنة العامةماجستير    محمد أحمد أحمد الجندي ػ ط/26
  مراض النساءالتوليد وأماجستير    أسماء سعيد الحفناوي ػ ط/27
  األمراض الصدرية والتدرفماجستير   محمود عبد الرازؽ البشبيشي ػ ط/28
  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أماؿ حسيف محمود حسيف ػ ط/29
 )عاميف(  الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير     رغدة رفيؽ قممة ػ ط/02
  باثولوجيا اإلكمينيكيةالماجستير   إيماف عبد الحميـ حسف الشيف ػ ط/02
  جراحة العظاـماجستير   عالء حسف عبد النبي شرؼ ػ ط/00
  طب األطفاؿماجستير    عمياء ربيع محمد بيومي ػ ط/03
  طب األطفاؿماجستير    ياسميف كماؿ الديف الفقي ػ ط/04
  جراحة العظاـماجستير   إبراىيـ عبد اهلل عبد الحافظ ػ ط/05
  أمراض القمب واألوعية الدمويةماجستير   فيؽ عبد الممؾمينا رءوؼ ش ػ ط/06
  األمراض الصدرية والتدرفماجستير    والء جماؿ السيد أبو قورة ػ ط/07
  األشعة التشخيصيةماجستير   ىند حمدي السيد السنباوي ػ ط/08
  ()عاميف ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  نفسية زكي إبراىيـ عبد الجميؿ ػ ط/09

  622/22/6/0200الموضوع رقم 

تخصصات ماجستير ( 0لعدد ) إلغاء القيدالموافقة عمى  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 مختمفة.

 القــــرار

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

 لظروؼ خاصة  ير عالج األوراـ والطب النوويماجست محمد ممدوح محمد السيد فرجػػ ط/ 2
 لمسفر لمخارج   ماجستير طب الحاالت الحرجة  رجب شحاتو محمدػػ ط/ 0

  620/22/6/0200الموضوع رقم 

( درجة دبموـ وماجستير 03لعدد ) إيقاؼ القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 مختمفة . ودكتوراه تخصصات
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 القــــرار

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

 لظروؼ خاصة        2/22/0200 مفلمدة عاـ  دبموـ طب األطفاؿ  شيماء حمودة داود حمودةػػ ط/ 2
 ظروؼ خاصةل       2/22/0202 مفلمدة عاـ   دبموـ طب األطفاؿ ىالة السعيد عبد الكريـ عمىػػ ط/ 0
 بأثر رجعي     2/4/0202 مفلمدة عاميف        دبمـو الباطنة العامة  سارة محمد عبد الباقيػػ ط/ 3
 بأثر رجعي     2/4/0202 مفلمدة عاميف        دبمـو الباطنة العامة صفاء عبد السالـ بكر خميؿػػ ط/ 4
 بأثر رجعي     2/4/0202 مفمدة عاميف ل       دبموـ جراحة العظاـ عمرو سعيد مبروؾ إبراىيـػػ ط/ 5
 بأثر رجعي   2/22/0225 مفأعواـ 3لمدة        دبمـو الجراحة العامة أحمد محمد إماـ سالـ سعدػػ ط/ 6
 بأثر رجعي        2/4/0202 مفلمدة عاـ        جراحة العظاـ ماجستير أحمد إبراىيـ حامد الطراويػػ ط/ 7
 بأثر رجعي   2/4/0223 مفلمدة عاـ       جراحة السالؾ البولية ماجستير  محمد شعباف عمي محمدػػ ط/ 8
 بأثر رجعي        2/4/0229 مفلمدة عاـ        طب األطفاؿماجستير   أحمد ميا غريب السيد ػػ ط/9

 بأثر رجعي        2/4/0202 مفلمدة عاـ        ماجستير طب األطفاؿ  أحمد محمد يسري ػػ ط/ 22
 بأثر رجعي        2/4/0202 مفلمدة عاـ        ماجستير طب األطفاؿ  حمد محمد يسري أػػ ط/ 22
 بأثر رجعي   2/22/0227 مفأعواـ 3لمدة    ماجستير األشعة التشخيصية  رامي جماؿ السيد عياد ػػ ط/ 20
 بأثر رجعي        2/4/0227 مفلمدة عاـ    ماجستير طب وجراحة العيف أحمد محمد محمد السحيميػػ ط/ 23
 بأثر رجعي      2/22/0202 مفلمدة عاـ        ماجستير جراحة العظاـ حساـ محمد ىود أبوطيبةػػ ط/ 24
 لظروؼ خاصة2/4/0202 مفأعواـ 4لمدة  الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير    رغدة رفيؽ قممةػػ ط/ 25
 بأثر رجعي       2/4/0225 مفلمدة عاـ  ساءالتوليد وأمراض النماجستير  إيياب السيد عبدربو محمدػػ ط/ 26
 بأثر رجعي      2/4/0202 مفلمدة عاـ   التوليد وأمراض النساء دبموـ مروة عزمي شحاتة عبد الحميـػػ ط/ 27
 بأثر رجعي        2/22/0202 مفلمدة عاـ  األمراض النفسية والعصبيةماجستير  صالح إبراىيـ رشوافػػ ط/ 28
 لظروؼ خاصة2/22/0226مف أعواـ6لمدة  اإلكمينيكية الباثولوجياماجستير  د الحميـ حسف الشيفإيماف عبػػ ط/ 29
 لظروؼ خاصة2/22/0223مفأعواـ 3لمدة  الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير   شذا إبراىيـ أحمدػػ ط/ 02
 بأثر رجعي      2/4/0227مفلمدة عاـ   دبمـو التخدير والعناية المركزة أحمد محمد محمدي غانـػػ ط/ 02
 بأثر رجعي  2/4/0227مفأعواـ 3لمدة  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير  باسـ ربيع مغاوريػػ ط/ 00
 بأثر رجعي 2/22/0228مفلمدة عاميف  األمراض الصدرية والتدرفماجستير  ىند عبد الكريـ محمدػػ ط/ 03

  623/22/6/0200الموضوع رقم 

ماجستير أمراض الباطنة  رسالةموضوع الموافقة عمى تعديؿ  ػ بشأفدراسات العميا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لم
 تعديال جوىريا عمى النحو التالي :  عبد المطيؼ إسماعيؿ عبد المطيؼالعامة لمطبيب/ 

 الكشؼ عف االكتئاب في مرضي االستصفاء الدموي المنتظـ .... بناء عمى طمب المشرؼ . موضوع الرسالة :
 لقــــرارا

  ... ويرفع لمجامعة الموافقة

  624/22/6/0200الموضوع رقم 



 20/6/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200عيلمعاـ الجام العاشرة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

21 

 
 

( درجة ماجستير 5لعدد )الموافقة عمى تعديؿ لجنة اإلشراؼ  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 تخصصات مختمفة .

 القــــرار

 .. ويرفع لمجامعةليـ عمى النحو التالي : . تعديؿ لجنة اإلشراؼالموافقة عمى 
 األمراض العصبية والطب النفسيماجستير   أميرة عبد العاطي صبري الييبريػ ط/ 2

 .بالكمية المخ واألعصاببقسـ  مدرس  منى صبري حسيف الخوليد/ اسـ  إضافة
 ماجستير طب األطفاؿ  محمد حسني عبدالعميـ بسيونيػ ط/ 0

 .بالكمية ب األطفاؿمدرس بقسـ ط   زينب صبري أبو زنةد/ إضافة اسـ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد حامد عبد المجيد المكاويػ ط/ 3
 )لمسفر لمخارج(. بالكمية مدرس بقسـ الباطنة العامة أحمد عزب العرب عبد العميـ د/ برفع اسـ 
 ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية  تقي صابر أبو المعاطي عيطةػ ط/ 4

 .بالكمية أستاذ مساعد بقسـ الفسيولوجيا اإلكمينيكية   امي عبد العزيزمحمد سد/ إضافة اسـ 
 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ  نيي خيري عبد الرحمف عمرػ ط/ 5

 .بالكمية مدرس بقسـ الطب الطبيعي والتأىيؿ ميا محمد عبد الرءوؼ سمماف د/ إضافة اسـ 
 )اعتذار المشرؼ(. بالكمية مدرس بقسـ الطب الطبيعي والتأىيؿ   طإيماف عبد العزيز جمبد/ / ورفع اسـ د

  625/22/6/0200الموضوع رقم 

( 47لعدد ) تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشةػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 القــــرار :

 ويرفع لمجامعةوذلؾ بعد قبوؿ النشر بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي  تشكيؿ المجنة الموافقة عمى
 ماجستير طب األطفاؿ  أحمد محمد يسري مدكور ػ ط/ 2

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    سياـ محمد رجبد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػاؿطب األطفػػػ قسـمساعد باذ أست   محمود أحمد الحاويد/ أ.ػ 
 المنصورة ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطفػ قسـباذ أست   رشا عبد الممؾ العشريد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ    سالي محمد طو موسيػ ط/ 0

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اؿطب األطفػػػػػػػػ قسـد بمساعاذ أست   محمود أحمد الحاويد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عادؿ عبد الحميـ حجاجد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ    ميا غريب السيد أحمدػ ط/ 3

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ػ 
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 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    ميا عاطؼ توفيؽد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػر ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطفػػػ قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير طب األطفاؿ    عمياء عصاـ السيد عقدةػ ط/ 4

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطفػػػ قسـباذ أست    فييمة محمد حسافد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػػػػ قسـمساعد باذ أست   نجواف يسري صالحد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب األطف قسـباذ أست  عبد الحميد صالح اليمشريد/ أ.ػ 

 ألوؿ و الثاني صوت واحد()عمي أف يكوف ا      
 

 ماجستير طب األطفاؿ  شيماء إبراىيـ رمضاف زلط ػ ط/ 5
   المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست   سامح عبد اهلل عبد النبيد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػر بنيف ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 
 تير طب األطفاؿماجس  ياسميف كماؿ الديف الفقي ػ ط/ 6

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػاؿطب األطفػػػػػػػ قسـمساعد باذ أست   سامح عبد اهلل عبد النبيد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بنيف ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفاؿ    دعاء السيد أبو الفتوحػ ط/ 7

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػػ قسـباذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػاؿطب األطفػػػػػػػػ قسـمساعد باذ أست   سامح عبد اهلل عبد النبيد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بنيف ةعامػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػاؿػػػػػػػػػػطب األطف قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 
 ماجستير األشعة التشخيصية    رامي جماؿ السيد عيادػ ط/ 8

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػةاألشعة التشخيصي قسـمساعد باذ أست    رحاب محمد حبيبد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػجبكمية الطب  التشخيصيػػػػػةاألشعة  قسـمساعد باذ أست   الال طارؽ فوزي عبدد/ أ.ػ 
 ػػؽػػػالزقازي ةعامػػػجبكمية الطب  األشعة التشخيصية قسـمساعد باذ أست    سمر شحاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود/ أ.ػ 
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 دكتوراه األشعة التشخيصية  محمود أحمد اصالف جندي ػ ط/ 9
   المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألشعػ قسـباذ أست   محمد رمضاف الخوليد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألشعػػػ قسـباذ أست    حاـز حسف عيدد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ػػػة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألشعػػ قسـباذ أست   مد رفعتمدحت محد/ أ.ػ 

 ماجستير طب وجراحة العيف  أحمد محمد محمد السحيمي ػ ط/ 22
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػج بكمية الطب ػػػػة العيفطب وجراح قسـمساعد باذ أست    مروة عمى زكيد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  ػػػة العيفطب وجراح قسـمساعد باذ أست   محمد سامي عبد العزيزد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػة العيف قسـمساعد باذ أست   محمد ناجي المحمديد/ أ.ػ 
 
 

 ماجستير طب وجراحة العيف  أمنية محمد صالح السقا ػ ط/ 22
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طػػػػػػب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـباذ أست    أميف فيصؿ المقوةد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػة العيف قسـمساعد باذ أست   أسماء محمد إبراىيـد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػة العيفطب وجراح قسـمساعد باذ أست    معتز فايز الصاويد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـباذ أست   حمدي أحمد الجزارد/ أ.ػ 

 الثاني صوت واحد()عمي أف يكوف األوؿ و        
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   نيي محمد رضا يس جعفر ػ ط/ 20

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػجبكمية الطب  ةػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعمػػػػاجبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   ة مصطفي حجاجدماجد/ أ.ػ 
 ابنيػػػ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست  فاطمة محمد عبد الرحمف العيسويد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أميرة فتحي محمد السندبيسي ػ ط/ 23
    المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيبكمية طب  ةػوالتناسميلجمدية األمراض ا قسـورئيس اذ أست   واحد جابرمحمد عبد الد/ أ.ػ 
 ةػػػػػالمنوفي ةعامػجبكمية الطب  ةػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست    عالء حسف مرعيد/ أ.ػ 
 ػػابنيػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   ياسميف أيمف رفاعي السيد ػ ط/ 24
    المجنة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيطب بكمية  ةػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـورئيس اذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
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 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ تأس   مصطفي أحمد ىماـد/ أ.ػ 
 ػػػػابنيػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػجبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير    شيماء عمى فميفؿ ػ ط/ 25
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ةػة والتناسميػاألمراض الجمدي قسـباذ أست   إيماف عبد الفتاح سميطد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست    رحاب منير سمكةد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعجامبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست    الء حسف مرعيعد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػجبكمية الطب  ةػػػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   أسماء محمد الرفاعيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير     حامد القزازعزة كماؿ ػ ط/ 26

    المجنة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيطب بكمية  ةػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـورئيس اذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست    ىشاـ نبيؿ خالدد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػجبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أسماء سعيد محمد الحفناويػ ط/ 27
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   محمد إسماعيؿ صبريد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكميةالطب  اءالتوليد وأمراض النسػ قسـمساعد باذأست    نياد محمود حسنيد/ أ.ػ 
 لمنوفيةا ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػاءاض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتوليد وأمر  قسـباذ أست   محمد عبد الغني عمارةد/ أ.ػ 
 طنطا ةعامػػػجبكمية الطب  ػػاءاض النسالتوليد وأمر  قسـمساعد باذ أست   أيمف شحاتو أبو العـز داودد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ىشاـ محمد محمد العربيػ ط/ 28

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   أيمف عبد القادر شبانود/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكميةالطب  ػاءالتوليد وأمراض النس قسـمساعد باذأست   عبد الحسيب صالح سعدد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػجالطب ةبكمي اءػػػالتوليد وأمراض النس قسـبمساعد اذأست    أيمف السيد سميمافد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػة ةعامػجبكمية الطب  ػػاءد وأمراض النسػالتولي قسـباذ أست    ياسر سعد الكسارد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  دينا سعيد محمود شعبافػ ط/ 29

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتوليد وأمراض النسػ قسـباذ أست   د المنعـ محمودسيد عبد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعجامبكميةالطب  اءليد وأمراض النسػالتو  قسـمساعد باذأست    أيمف السيد سميمافد/ أ.ػ 
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 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتوليد وأمراض النسػػػػػ قسـباذ أست    طارؽ محمد سيدد/ أ.ػ 
 حمواف ةعامػػجبكمية الطب  ءاػالتوليد وأمراض النسػػ قسـمساعد باذأست   حساـ السيد عبد المجيدد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 الباطنة العامةماجستير أمراض    أحمد مصطفي محمدػ ط/ 02

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػالباطنػػػػ قسـباذ أست   نبيؿ عبد الفتاح الكفراويد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    محمد أحمد شعبافد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػجبكمية الطب  الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    ممدوح أحمد جبرد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   إسراء ممدوح الحسينيػ ط/ 02
    نة :المج

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػة العاماطنالب قسـورئيس اذ أست   عبد اهلل عبد العزيز بينسيد/ أ.ػ 
 نوفيةالم ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػػػػػػػػػػالباطنػػػػػػػػة العامػػػػ قسـبمساعد اذ أست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةنػػػػػػالباط قسـباذ أست    أشرؼ غريب ضمعد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػجة الطب بكمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػالباطنػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    جبر مصطفي طود/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(     
 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية  محمود زىني محمد عطيةػ ط/ 00

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   عبد اهلل مصطفي كماؿد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   والء فريد عبد العزيزد/ أ.ػ 
 ػػػرةبمعيد القمب القومي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ أست   محمد زكي حسيف كامؿد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   أميرة عبد الرزاؽ العبدػ ط/ 03
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكميةالطب  القمب واألوعيةالدمويػػة قسـمساعد باذأست   محمد يحيي عبد الخالؽد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجيةالطب بكم ةػالقمب واألوعيةالدمويػ قسـبمساعد اذأست    محمود كامؿ جبرد/ أ.ػ 
 بكمية الطب جامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست    سعد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارد/ أ.ػ 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  فاطمة الزىراء صالح سعيدػ ط/ 04
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػ قسـباذ أست    ناس سعيد عيسيإيد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػجبكمية الطب  ةالباثولوجيا اإلكمينيكيػ قسـمساعد باذأست   أميرة محمد فؤاد شحاتود/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػج بمعيدالكبد القومي ةثولوجيا اإلكمينيكياالب قسـباذ أست   منى محمود السيد حسونود/ أ.ػ 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية   شذا إبراىيـ أحمدػ ط/ 05
    المجنة :
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 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػةالباثولوجيا اإلكمينيكػػيػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   جيياف كماؿ السعيدد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػةاإلكمينيكيػػالباثولوجيا قسـمساعد باذأست    ا أحمد عمرثريد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكميةالطب  ػةالباثولوجيا اإلكمينيكيػػ قسـمساعد باذأست   بالؿ عبد المحسف منتصرد/ أ.ػ 
 ةاإلسكندري ةعامػجالبحوث الطبيةبمعيديةالكيميائالباثولوجيا قسـباذأست  أمؿ عبد الفتاح مصطفي كامؿد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية  إسراء جمعو رزؽ عوضػ ط/ 06

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    روحية حسف العدؿد/ أ.ػ 
 لمنوفيةا ةعامػػػجبكمية الطب  ػةالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـمساعد باذأست   أميرة محمد فؤاد شحاتود/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  ةاإلكمينيكيػػػالباثولوجيا  قسـمساعد باذأست    ريـ محسف الخوليد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػةكمينيكيػػػػػػػولوجيا اإلالباث قسـباذ أست   معالي محمد مبروؾد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 دكتوراه جراحة العظاـ   وليد جمعو عبد الموليػ ط/ 07

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   طاىر عبد الستار عيدد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـورئيس اذ أست    أيمف محمد عبيدد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   محمد جماؿ الديف االشيبد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة العظاـ عمرو محمد عبد الفتاح أبو سعدهػ ط/ 08
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   محمود محمد ىدىودد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـمساعد باذ أست    ىشاـ فتحي غنيـد/ أ.ػ 
 اإلسكندرية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػاـجراحة العظػػػػػػػػػػ قسـبمساعد اذ أست   السيد عبد الحميـ عبد اهللد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة العظاـ  حساـ محمد ىود أبو طيبةػ ط/ 09
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   طاىر عبد الستار عيدد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػاـحة العظػػػػػػػػػػػػجرا قسـمساعد بذ اأست    عمرو صابر السيدد/ أ.ػ 
 الزقازيؽ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـالعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جراحة قسـباذ أست   عبد السالـ عيد عبد السالـد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة العظاـ  لطراويأحمد إبراىيـ حامد اػ ط/ 32
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـباذ أست   بياء الديف محمد السرويد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػاـػة العظػػػػػػػػػػجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   محمد عبد اهلل الصاويد/ أ.ػ 
 عيف شمس ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػاـجراحة العظػػػػػػ قسـمساعد باذ أست   أحمد محمد محسبد/ أ.ػ 
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 ماجستير الباثولوجيا   زينب عمى محمد فايدػ ط/ 32
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـورئيس ذ اأست   مشيرة محمد عبد الواحدد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست    ىالة سعيد الربعيد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست   نانسي يوسؼ أسعدد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػاالباثولوجيػػػػػػػ قسـورئيس اذ أست  كماؿ أحمد مصطفي القشيشيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 دكتوراه الباثولوجيا سارة محمد عبد الحميد إسماعيؿػ ط/ 30

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػاػػالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   ىياـ عبد السميع عيادد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػج بمعيد الكبد القومي ػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   نيرميف أحمد احسافد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   مروة محمد سراج الديفد/ أ.ػ 
 ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست  تغريد عبد السميع عبد العزيزد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 وعالج االلـ التخدير والعناية المركزةماجستير   إيماف محمد عمى سمطافػ ط/ 33

    المجنة :
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػطب بكمية  التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست  وساـ الديف عبد الرحمف سمطافد/ أ.ػ 
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػطب بكمية  التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست   صبري إبراىيـ عبد اهللد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـباذ أست   أحمد سعيد أحمد الجباليد/ أ.ػ 

 وعالج االلـ التخدير والعناية المركزةماجستير   ؼ محمد أحمدمحمد أبو ضيػ ط/ 34
    المجنة :

 ػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػطب بكمية  التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست    أيمف أحمد راضيد/ أ.ػ 
 ػػػػةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػطب ة بكمي التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست   نجوي عبد الغني ضحاد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـباذ أست   أحمد عمى عبد الحميدد/ أ.ػ 

 وعالج االلـ التخدير والعناية المركزةدكتوراه   أحمد عبد اهلل محمد عبد اهللػ ط/ 35
    المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ر والعناية المركزةػػػػالتخدي قسـباذ أست   حاتـ أميف عطا اهللد/ .أػ 
 ةالمنوفيػػػػػػػػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ر والعناية المركزةػػػػػػػػالتخدي قسـباذ أست    صفاء محمد ىالؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػاإلسكندريػ ةعامػػػجبكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـب اذأست  مصطفي عبد العزيز مصطفيد/ أ.ػ 

 وعالج االلـ التخدير والعناية المركزةماجستير    محمد عبد اهلل غبارةػ ط/ 36
    المجنة :

 ػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػطب بكمية  التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست  عبد العظيـ عبد الحميد البكريد/ أ.ػ 
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 ةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػػػػػػػػب بكمية ط التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست   أشرؼ مجدي اسكندرد/ أ.ػ 
 ؽالزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب بكمية  التخدير والعناية المركزة قسـمساعد باذ أست  الشيماء عبد الفتاح كامؿ محمدد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األسرة  مناؿ حمدي محمد الصيادػ ط/ 37
    المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست  ىالة محمد المصيمحي شاىيفد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـب مساعداذ أست   نورا عبد اليادي خميؿد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةسطب األ قسـمساعد باذ أست   نجوي نشأت حجازيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػلعامػػػا الصحػػػػػة قسـباذ أست   إبراىيـ عمى فيمي كباشد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 دكتوراه الجراحة العامة  محمود ماىر عبد النبي الرىاويػ ط/ 38

    المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجراحة قسـباذ أست    أشرؼ عبد الياديد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   محمد صبري عمارد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػ قسـباذ أست   محمد أشرؼ عمى بمبعد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست  مصطفي مصطفي رزؽ محمدد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(      
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  محمود عبد الرازؽ البشبيشيػ ط/ 39

    المجنة :
 ةالمنوفيػػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  األمراض الصدرية والتػػػدرف قسـباذ أست   محمود موسي الحبشيد/ أ.ػ 
 ػةلمنوفيػػا ةعامػػػػػػجبكمية الطب  درفالصدرية والتػػاألمراض  قسـباذ أست    رنا حممي اليمباويد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػابنيػػػػػػػػػػ ةعامػػػػػػجبكمية الطب  درفالصدرية والتػاألمراض  قسـباذ أست   محمد عبد المحسف الميديد/ أ.ػ 

 جراحة المسالؾ البوليةماجستير   محمد شعباف عمى محمدػ ط/ 42
    :المجنة 

 ػةالمنوفي ةعامػجالطب ة بكميةالبوليجراحة المسالؾ  قسـورئيس اذ أست   سمطاف محمد سمطافد/ أ.ػ 
 ةالمنوفي ةعامػجبكميةالطب  البولية جراحةالمسالؾ قسـمساعد باذ أست    فؤاد محمد زناتيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػجبكمية الطب  ةػػػػػػػػجراحة المسالؾ البولي قسـباذ أست   عبد العميـ محمد الدرعيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػجبكمية الطب  جراحة المسالؾ البولية قسـباذ أست  أسامة مصطفي ذكي الجمؿد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 العصبية والطب النفسياألمراض ماجستير    صالح إبراىيـ رشوافػ ط/ 42

    المجنة :
 ػػةالمنوفيػػػػ ةعامػجبكمية الطب  ةاألمراض العصبية والنفسي قسـباذ أست   لمياء جماؿ الديف الحمراويد/ أ.ػ 
 ةالمنوفيػػػػ ةعامػجبكمية الطب  ةالعصبية والنفسيػػاألمراض  قسـباذ أست   الحدادعبد الفتاح أيمف د/ أ.ػ 
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 عيف شمسةعامػجالطب بكمية ػةاض العصبيةوالنفسيػاألمر  قسـباذ أست    ميؿعفاؼ حامد خد/ أ.ػ 
 عالج األوراـ والطب النوويدكتوراه    محمد سعيد السنباويػ ط/ 40

    المجنة :
 ةالمنوفي ةعامػجبكمية الطب  ب النوويػػػػعالج األوراـ والط قسـباذ أست   ناصر محمد عبد الباريد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػجبكمية الطب  ب النوويػعالج األوراـ والط قسـباذ أست   بكر الخولي إيناس أبود/ أ.ػ 
 بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بالمعيد القومي لألوراـ ب النوويػػػػػػػػػػػالطاذ أست   وليد محمد سميماف عمرد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسمية دكتوراه    مي مدحت محمد غانـػ ط/ 43
    المجنة :

 ةػػػػػػػالمنوفيجامعة طب البكمية  ةػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   اهلل محمد عطيةعبد د/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػاطنط ةعامػػػػجبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   ـ محمد عبد النبينعيد/ أ.ػ 
 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير     مروة السيد أميف موسيػ ط/ 44
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػجب بكمية الط ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   إيماف عبد الفتاح سميطد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـباذ أست    رحاب منير سمكود/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةطب  بكمية ةػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـورئيس اذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػا ةعامػػػػجبكمية الطب  ةػػػاألمراض الجمدية والتناسمي قسـباذ أست   نعيـ محمد عبد النبيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 الصدرية والتدرفاألمراض ماجستير   والء جماؿ السيد أبو قورة ػ ط/ 45

    المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  الصدرية والتػػػػػػدرفاألمراض  قسـباذ أست   محمود موسي الحبشيد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  الصدرية والتػػػػػػدرفاألمراض  قسـباذ أست   ميا يوسؼ الحفناويد/ أ.ػ 
 الزقازيؽ ةعامػػػػػجبكمية الطب  والتػػػػػدرفالصدرية األمراض  قسـباذ أست   وليد منصور محمد عامرد/ أ.ػ 

 الصدرية والتدرفاألمراض ماجستير     طارؽ عادؿ الزعيريػ ط/ 46
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  الصدرية والتػػػػػػدرفاألمراض  قسـباذ أست    رنا حممي اليمباويد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  الصدرية والتػػػػػػدرفمراض األ قسـباذ أست   محمود موسي الحبشيد/ أ.ػ 
 الزقازيؽ ةعامػػػػػجبكمية الطب  الصدرية والتػػػػػدرفاألمراض  قسـباذ أست   حناف محمد الشحاتد/ أ.ػ 

 الصدرية والتدرفاألمراض ماجستير   ىند عبد الكريـ محمد بدير ػ ط/ 47
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػجبكمية الطب  الصدرية والتػػػػػػدرفاألمراض  قسـباذ أست   الوحش رباب عبد الرازؽد/ أ.ػ 
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 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػجبكمية الطب  الصدرية والتػػػػػػدرفاألمراض  قسـباذ أست   أحمد عبد الصادؽ محمد د/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػةطب رية والتػػػػػدرف بكمية الصداألمراض  قسـب اذ مساعدأست  سامي سيد أحمد عبد المطيؼػ د/ 

  626/22/6/0200الموضوع رقم 

طالب  (46لعدد ) تسجيؿ موضوع الرسالةػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع لمجامعة . ..ة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسال
 جراحة القمب والصدر  دكتوراه    مينا شفيؽ تكال ط/ػػػ 2

 :  الرسالة موضوع
الستخداـ مقارنة بيف استبداؿ الصماـ األورطي جراحيا بواسطة الغرز المنفصمة والغرز شبو المستمرة مف حيث الحاجة 

 الدائـ ما بعد الجراحة . منظـ ضربات القمب
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  قسـاذ بأست   أحمد لبيب أحمد دخافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػجامجراحة القب والصدر بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أست    رفيؽ فكري برسوـػ أ.د/ 

 المنوفيػػة ةعػجامجراحة القمب والصػدر بكمية الطب  قسـاذمساعد بأست   أحمد الحاج عمى محمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة القمب والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بكمية الطب  قسـمدرس ب    أحمد حاتـ أنسيػ أ.د/ 

 ماجستير جراحة العظاـ   عالء حسف عبد النبي شرؼ ط/ػػػ 0
 :  ةالرسال موضوع

 واالقتصادي لمعدوي حوؿ المفاصؿ الصناعية في االستبداؿ الكمي لمفصؿ الورؾ . التأثير االجتماعي
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجراحة  قسـورئيس  اذأست    أيمف محمد عبيدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطب  اعد بقسـمس اذأست    سامح محمد مرعيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظاـ بكمية الطب  بقسـ مدرس    أحمد عمى عبيدػ   د/ 

 المنوفية ةعػجاملعامة وطب المجتمع بكميةالطب الصحةا بقسـ مدرس   شيماء شريؼ سميمافػ   د/ 

  األمراض الصدرية والتدرفماجستير    ىند فتحي أبو طير ط/ػػػ 3
 :  الرسالة موضوع

 اضطرابات النـو لدي مرضي السكري مف النوع األوؿ .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػمجابكمية الطب  ة والتدرفػػاألمراض الصدري بقسـ اذأست    نوراف يحيي عزبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  ة والتدرفػػاألمراض الصدري بقسـ اذأست   محمود موسي الحبشيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  ة والتدرفاألمراض الصدري بقسـ مدرس    أمؿ عمى الكوعػ   د/ 

  وأمراض النساء التوليدماجستير    منى منير خميؿ شحاتو ط/ػػػ 4
 :  الرسالة موضوع
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 دليؿ رعاية المخاض مقابؿ مخطط المخاض المعدؿ لمنظمة الصحة العالمية حوؿ نتائج الوالدة الطبيعية .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  بقسـ اذأست    طارؽ محمد سيدػ أ.د/ 

 ةالمنوفي ةعػجامالطب التوليد وأمراض النساء بكمية بقسـمساعد اذأست   عبد الحميد عصاـ شاىيف/ ػ أ.د

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  بقسـ مدرس   عبد البر عبد المجيد شرؼد/   ػ 

  لنساءدكتوراه التوليد وأمراض ا   سارة مجدي فضؿ عمى ط/ػػػ 5
 :  الرسالة موضوع

تقييـ وظائؼ القمب لمجنيف وسماكة الحاجز ما بيف البطينيف عف طريؽ تخطيط صدي القمب في أجنة النساء الحوامؿ 
 المصابات بداء السكري .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  بقسـ اذأست   أسامة عمى الكيالنيػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالتوليد وأمراض النساء بكميةالطب  مساعد بقسـاذأست    ىشاـ عمى عمارػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالتوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطب  بقسـ مدرس    ىبو ماد أبو شاديػ   د/ 

 المنوفيػة ةعػجامطب األطفاؿ بكمية الطب  راض القمب بقسـأم مدرس   باسـ عبد الفتاح الجزارػ   د/ 

  دكتوراه الفسيولوجيا الطبية  لمياء محمود غريب محمد ط/ػػػ 6
 :  الرسالة موضوع

 تأثير تنظيـ مستوي السكر بالدـ عمى األداء العصبي العضمي في الفئراف المصابة بمرض البوؿ السكري .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  ورئيس قسـ اذأست   ؼ حناجرجس صبري يوسػ أ.د/ 

 ػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ اذأست   محمد حنفي أحمد حسفػ أ.د/ 

 كفر الشيح ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست   ىاني محمد صديؽ برجػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست    داليا فتحي العجميػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ مدرس  أبو الفتح أحمد أبو السعود رضاػ   د/ 

 دكتوراه الفسيولوجيا الطبية    أمؿ جماؿ موسي يونس ط/ػػػ 7
 :  الرسالة موضوع

عمى وظائؼ الدماغ اإلدراكية مستوي السكر في الدـ وبعض قياسات األوعية تأثير اإلجياد البدني مقابؿ العصبي 
 الدموية في ذكور الجرذاف البالغة : تأثير وقائي محتمؿ لمسيمينيـو .

 المشرفوف : 
 نوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالم ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ اذأست   سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ اذأست  ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب الف مساعد بقسـ اذأست   محمد عبد المحسف عبد اهللػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ مدرس   ىبو راضي عمى سالـػ   د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ مدرس  منى عبد الحميد محمد قورةػ   د/ 

 ماجستير الفسيولوجيا الطبية   داليا سعد محمد عبد الحافظ ط/ػػػ 8
 :  الرسالة موضوع

لخمؿ البطاني لألوعية الدموية وحالة السكر في الدـ في تأثير حمض الفوليؾ عمى بعض جوانب اإلدارؾ المعرفي وا
 الفئراف المصابة بداء السكري مف النوع الثاني .

 المشرفوف : 
 ػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ اذأست   سيير عبد الحميد صالحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست   سالي سعيد عمى ديناػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامية الطب الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكم بقسـ مدرس   غادة سمير عبد اهلل عامرػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ مدرس  منى عبد الحميد محمد قورةػ   د/ 

 

  التجميؿ والحروؽجراحة  دكتوراه  بيشوي ناجي جرجس حنيف ط/ػػػ 9
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ شد منتصؼ الوجو بالمنظار في حاالت منطقة الشرؽ األوسط .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  بقسـ اذأست    فؤاد محمد غريبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاممية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػروؽ بك بقسـ مدرس   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 
 دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ    أحمد صالح الجنيدي ط/ػػػ 22

 :  الرسالة موضوع
 الحثؿ الشحمي في الفخذ التقييـ والخوارزمية لطرؽ العالج الجراحية .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ بقسـ اذأست    داليا مفرح السقاػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػروؽ بكمية الطب  بقسـ مدرس   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميؿ والحروؽ   محمود إبراىيـ شديد إسماعيؿ ط/ػػػ 22
 :  الرسالة موضوع

 عبر الممتحمة واستخداـ الفتح الجراحي عبر الجمد في عمميات تجميؿ وشد الجفوف.مقارنة بيف استخداـ الفتح الجراحي 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  بقسـ اذأست   ياسر محمد عمر الشيخػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػروؽ بكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػ بقسـ مدرس  حساـ حسف عبد الرحيـ فوزيػ   د/ 

  المسالؾ البوليةجراحة  دكتوراه   محمد السيد الدسوقي ط/ػػػ 20
 :  الرسالة موضوع

 سـ . 4ػػػ  0دراسة مقارنة بيف استخداـ منظار الكمي ومنظار الحالب المرف في عالج حصوات حوض الكمي مف 



 20/6/0200األحد الموافؽ  المنعقدة يـو 0202/0200عيلمعاـ الجام العاشرة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

33 

 
 

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   ذليمحمد عبد المنعـ الشاػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامجراحة المسالؾ البولية بكميةالطب  مساعد بقسـاذأست   محمد عبد الجابر سميـػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامطب جراحة المسالؾ البولية بكميةال مساعد بقسـاذأست    محمد كماؿ عمرػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس    باىر محمد سممافػ   د/ 

 ماجستير جراحة المسالؾ البولية   أحمد عبد المنعـ محمد أبو زيد ط/ػػػ 23
 :  الرسالة موضوع

لمثانة الذيف عولجوا باستئصاؿ المثانة الجذري مقابؿ المسار التعافي المحسف بعد الجراحة في مرضي سرطاف ا
 التقميدي : دراسة مقارنة .

 المشرفوف : 
 المنوفية ةعػجامجراحة المسالؾ البولية بكميةالطب  ورئيس قسـ اذأست   سمطاف محمد سمطافػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجاملطب عالج األوراـ والطب النووي بكمية ا بقسـاذ أست    إيماف عبد الرازؽػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامجراحة المسالؾ البولية بكميةالطب  مساعد بقسـاذأست    محمد كماؿ عمرػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس     محمد أبو زيدػ   د/ 

 جراحة المسالؾ البولية  اهدكتور   محمد عبد الجواد عبد الجواد ط/ػػػ 24
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بيف التقوير واالستئصاؿ باستخداـ المنظار البولي ثنائي القطب في عالج التضخـ الحميد لمبروستاتا.
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػجامالطب  يةة بكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجراحة المسالؾ البولي قسـب اذأست   الدرعيمحمد عبد العميـ ػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامجراحة المسالؾ البولية بكميةالطب  مساعد بقسـاذأست   عيد عبد الرسوؿ الشريؼػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامجراحة المسالؾ البولية بكميةالطب  مساعد بقسـاذأست   محمد عبد الجابر سميـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جرا بقسـ مدرس   باىر محمد عبد الرؤوؼػ   د/ 

  دكتوراه طب الطوارئ   سياـ فتحي عطية داود ط/ػػػ 25
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ معيار ريباسا مع إضافة بروتيف سي التفاعمي في تشخيص التياب الزائدة الدودية الحاد .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب  بقسـ اذأست   بمبع محمد أشرؼ عمىػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست   محمود أحمد شاىيفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب  بقسـ مدرس    نجالء فتحي عامرػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   أحمد محمد عبد المولي عمى ط/ػػػ 26
 :  الرسالة موضوع

 المتكرر بعد الجراحة المفتوحة . مقارنة بيف الجراحة بالمنظار مقابؿ الجراحة المفتوحة في عالج الفتؽ اإلربي
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 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست   محمود جماؿ الديف حجاجػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  الجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بقسـ مدرس    أحمد سامي مشعؿػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   أحمد محمد عادؿ أحمد عمر ط/ػػػ 27
 :  الرسالة موضوع

 استراتيجية الغسيؿ البطيني بالمنظار في عالج مرضي نزيؼ بطينات المخ .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة بكمية الطب الجراحة العػػػػػػػػػػػػ بقسـ اذأست   محمود عبد المطيؼ بيراـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة المخ واألعصػػػػػػػػػػػػػاب بكمية الطب  بقسـ اذأست   ىيثـ البمتاجي عبد القادرػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب جراحػػػػػػػػة المخ واألعصاب  بقسـ مدرس   أحمد فوزي الميديػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحػػػػػػػػة المخ واألعصاب بكمية الطب  بقسـ مدرس   محمد سعيد السنافيريػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  أسامة عبد العاطي إبراىيـ ميصمحي ط/ػػػ 28
 :  الرسالة موضوع

 زعترية بالمنظار بالمقابؿ بالشؽ الصدري الجراحي المعتاد .دراسة مركزية لمقارنة إستئصاؿ الغدة ال
 المشرفوف : 

 المنوفية ةعػجامجراحة القمب والصدر بكمية الطب  مساعد بقسـاذأست   محمد جماؿ الديف حجاجػ أ.د/ 

 يػػػػػػػػةالمنوف ةعػجامجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القمب والصدر بكمية الطب  بقسـ مدرس    أحمد حاتـ أنسيػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   بوال ناجي كامؿ ميخائيؿ ط/ػػػ 29
 :  الرسالة موضوع

 قياسات األنؼ ثالثية األبعاد بمساعدة الكمبيوتر في التخطيط لمخطوات المختمفة لعممية تجميؿ األنؼ .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامروؽ بكمية الطب جراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػ بقسـ اذأست    فؤاد محمد غريبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست    أيمف أحمد عمرػ أ.د/ 

 لمنوفيػػػػػػػػةا ةعػجامجراحػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  بقسـ مدرس    حساـ حسف فوزيػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد حسف عبد العزيز عبد الفتاح ط/ػػػ 02
 :  الرسالة موضوع

 تقنية تصغير ورفع الثدي بدوف ندبة عمودية .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  بقسـ اذأست    طارؽ فؤاد كشؾػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   يحيي محمد الخطيب.د/ ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحػػػػػة التجميؿ والحروؽ بكمية الطب  بقسـ مدرس   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

  أمراض القمب واألوعية الدمويةماجستير   الواحد عبد الفضيؿسممي عبد  ط/ػػػ 02
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 :  الرسالة موضوع
 دراسة ميكانيكية عضمة القمب بالتتبع الرقطي في مرضي إنقطاع النفس اإلنسدادي النومي .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست    أماني رجب سراجػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست    وليد عبده إبراىيـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامة بكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الدموي بقسـ مدرس   سوزي صالح الشيفد/   ػ 

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػػػػػ ةعػجامالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب  بقسـ مدرس  وي برزي تاوضروس لوسبيشد/   ػ 
 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية    أحمد سعيد عبد الحميد ط/ػػػ 00

 :  الرسالة موضوع
احتشاء عضمة القمب غير المصحوب  التوزيع التشريحي إلصابات الشرياف الجانبي في المرضي الذيف يعانوف مف

 بارتفاع مقطع اس تي وتخطيط القمب الطبيعي .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   أحمد أشرؼ رضا أحمدػ أ.د/ 

 ةالمنوفي ةعػجامالطب بكمية ةاألوعية الدمويالقمب و  بقسـمساعد اذأست   نيفيف إبراىيـ سامي أحمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس   ىندي محمد عبده الديبػ   د/ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   السيد محمد عبد المجيد السيد ط/ػػػ 03
 :  الرسالة موضوع
مع خطر اإلصابة بمرض قصور الشرياف التاجي في المرضي  3متغير الجيني لمستضدات الصفائح الدموية ارتباط ال

 المصربيف .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   محمود عمى سميمافػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالقمب واألوعية الدموية بكميةالطب  مساعد بقسـاذأست   محمد يحيي عبد الخالؽػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس   سوزي صالح الشيفػ   د/ 

 ةالمنوفي ةعجام بمعيد الكبدالقومي الباثولوجيا اإلكمينيكية بقسـ مدرس    ىبو محمد عبد اهللػ   د/ 

 أمراض القمب واألوعية الدموية  دكتوراه  غدير يحي محمد المكاوي ط/ػػػ 04
 :  الرسالة موضوع

تأثير عقار داباجميفموزيف عمى وظائؼ األذيف األيسر في فشؿ عضمة القمب االنقباضي ذات الكفاءة المنخفضة )دارسة 
 باستخداـ التتابع الرقطي( .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست    ييـ أحمدنجالء فػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس   أسماء عبد الكريـ قناويػ   د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أميرة محمد عبد الغني عمى ط/ػػػ 05
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 :  الرسالة موضوع
 في الصدفية المويحية : دراسة إكمينيكية وىستوكيميائية مناعية. 6و انترلوكيف ػػ 36إظيار زد اؼ بي 

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية بقسـ اذأست   مصطفي أحمد ىماـػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػةبكمية طب  األمراض الجمدية والتناسمية مساعد بقسـ اذأست    اء أحمد شحاتووفػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقسـ مدرس  منى عبد الحميد محمد قورةػ   د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير  الشيماء محمد بياء الديف حسانيف ط/ػػػ 06
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ جودة الحياة لممرضي الذيف يعانوف مف اضطرابات الجمد المرتبطة بتغير لوف الوجو .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةية طب بكم األمراض الجمدية والتناسمية ورئيس قسـ اذأست   محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبطب  الصحة العامة وطب المجتمع مساعد بقسـ اذأست   رضا عبد المطيؼ إبراىيـػ أ.د/ 

  األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   محمد أحمد محمد عبد اهلل ط/ػػػ 07
 :  الرسالة موضوع

 الوظائؼ الجنسية لمقدمي الرعاية الصحية .عمى  29تأثير جائحة كوفيد ػػػ
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية بقسـ اذأست    ىشاـ نبيؿ خالدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  العصبية والنفسيةاألمراض  بقسـ اذأست   أيمف عبد الفتاح الحدادػ أ.د/ 

  دكتوراه طب األطفاؿ   عبد المنعـ محمد عياد ط/ػػػ 08
 :  الرسالة موضوع

مراقبة تخطيط كيربية القمب لدي األطفاؿ المصابيف بمرض قصور الكمي المزمف الذيف يخضعوف لجمسات الغسيؿ 
 الكموي.

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ اذأست    فييمة محمد حسافػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ اذأست    أحمد أنور خطابػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامألطفػػػػػػاؿ بكمية الطب طب ا مساعد بقسـ اذأست    رانيا صالح الزياتػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ مدرس   باسـ عبد الفتاح الجزارػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػ بقسـ مدرس   سناء منصور محمدػ   د/ 
 ماجستير طب األطفاؿ   إيماف محمد أحمد أبو سالمة ط/ػػػ 09

 :  الرسالة موضوع
المصابيف أىمية النسبة بيف خاليا الدـ البيضاء المتعادلة والكريات الميمفية في تشخيص زالؿ البوؿ في األطفاؿ 

 أمراض الكمي المزمنة .
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 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ اذأست    غادة محمد المشدػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ مدرس   سناء منصور محمدػ   د/ 
 ماجستير طب األطفاؿ   لمياء حسيف عبد الرحمف سميـ ط/ػػػ 32

 :  الرسالة موضوع
 تقييـ وىف العضالت في األطفاؿ المصابيف بالفشؿ الكموي المزمف ويعالجوف بالغسيؿ الدموي المنتظـ .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ اذأست    حمد المشدغادة مػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ مدرس   زيف عبد المطيؼ عمرػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ مدرس   سناء منصور محمدػ   د/ 

 
 ماجستير طب األطفاؿ    رانيا عاطؼ عبد العزيز ط/ػػػ 32

 :  الرسالة موضوع
المبكر لقصور الكمي لدي األطفاؿ المصابوف بالمتالزمة الكموية  دور البروتيف )انكسيف( الخامس في التشخيص

 والمعالجوف بمثيطتات الكالسينيوريف .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػاؿ بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست   نجواف يسري صالحػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ مدرس   سناء منصور محمدػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامالحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكمية الطب  مدرس   شيماء السيد رمضاف جنينةػ   د/ 
 طب األطفاؿ  ستيرماج  فاطمة حسف إبراىيـ الفقي ط/ػػػ 30

 :  الرسالة موضوع
دراسة مقارنة لتقييـ فعالية وتحمؿ األجياؿ الجديدة مف مستحضرات الحديد مع العالج التقميدي بالحديد في طب 

 األطفاؿ : تجربة مرتقبة عف عينة عشوائية خاضعة لمسيطرة .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامػػاؿ بكمية الطب طب األطفػػػػ مساعد بقسـ اذأست    وائؿ عباس بحبحػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامطب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب  بقسـ مدرس   ىبو محمد صبحي الزفزاؼػ   د/ 
 يةالمنوف ةعػجام ة بمعيد الكبدالقوميالباثولوجيااإلكمينيكي بقسـ مدرس    منى جماؿ العبدػ   د/ 
 ةر طب المناطؽ الحاماجستير    سحر زكريا نصار ط/ػػػ 33

 :  الرسالة موضوع
كمؤشر جديد  APACدراسة عامؿ النمو القابؿ لمذوباف والمشتؽ مف الصفائح الدموية في المصؿ و مجموع نقاط 

 لمتشخيص المبكر لسرطاف الكبد .
 المشرفوف : 
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 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست    أبو السعودعاطؼ ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض المتوطنػػة بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست   مؤمنة سعيد الحاموليػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاملمتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض ا بقسـ مدرس   أماني عباس عامرػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس    سارة محمود الديبػ   د/ 

 ماجستير طب المناطؽ الحارة  أحمد محمد حماد الغنيمي ط/ػػػ 34
 :  سالةالر  موضوع

دراسة دفع موجات القص داخؿ األنسجة باستخداـ الرسـ التخطيطي لصالبة األنسجة في تحديد مراحؿ سرطاف 
 المستقيـ.

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   محمد عالء الديف نوحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاماألمراض المتوطنػػة بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست    أحمد رجب الجزارة/ ػ أ.د

 المنوفيػػػػػػػػةعالج األوراـ والطب النووي بكمية طب  مساعد بقسـ اذأست   الشيماء محمود الحنفيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػ بقسـ مدرس   أحمد أبو زيد أحمد طعيمةػ   د/ 

  دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية  جياد حممي أحمد شمبي ط/ػػػ 35
 :  الرسالة موضوع

بمرض تصمب الشراييف التاجية في  Endothelial lipaseو  Omentin-1ارتباط تعدد االشكاؿ الجينية لجيف 
 المصربيف .
  المشرفوف :

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   جيياف كماؿ السعيدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   والء فريد عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيااإلكمينيكية بكمية الطب  مساعد بقسـاذأست    عمر ثريا أحمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس    سارة محمود الديبػ   د/ 

 نيكية ماجستير الباثولوجيا اإلكمي  الزىراء فوزي عبد الواحد ط/ػػػ 36
 :  الرسالة موضوع

في المرضي المصربيف  Myeloperoxidaseو Ligand 40القيمة التشخيصية لمجموعة التمايز القابمة لمذوباف 
 المصابيف بمتالزمة الشرياف التاجي الحادة .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػة بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ اذأست   جيياف كماؿ السعيدػ أ.د/ 

 المنوفيػة ةعػجامالقمب واألوعية الدموية بكميةالطب  مساعد بقسـاذأست   نيفيف إبراىيـ ساميػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيااإلكمينيكية بكمية الطب  مساعد بقسـاذأست   بالؿ عبد المحسف منتصرػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس    لديبسارة محمود اػ   د/ 

  طب وجراحة العيفماجستير   أحمد متولي محمد إسماعيؿ ط/ػػػ 37
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 :  الرسالة موضوع
 مقارنة بيف سيكموسبوريف أو الكورتيزوف في عالج الرمد الربيعي .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحة العيػف بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست    جالؿ زكيعادؿ ػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػف بكمية الطب  بقسـ مدرس    منار فوزي داودػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػة العيػف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ مدرس    أحمد عادؿ سالمةػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العيف    آالء صبحي الصباغ ط/ػػػ 38
 :  الرسالة موضوع

النتائج الوظيفية والتشريحية في تقشير الطبقة الداخمية لمشبكية مقابؿ طريقة السدلة المقموبة المتعددة الطبقات لمقشرة 
 في مرضي ثقب مركز اإلبصار غير المسبب .الداخمية لمشبكية 

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامة العيػف بكمية الطب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب وجراح بقسـ اذأست    أميف فيصؿ المقوةػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػةالمنوفي ةعػجامطب وجراحة العيػف بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست    عادؿ جالؿ زكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػف بكمية الطب  بقسـ مدرس    نيي خيرت جابرػ   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العيف   مياب محمد عبد السميع ط/ػػػ 39
 :  الرسالة موضوع

وزراعة عدسة لتصحيح قصر النظر ثـ تصحيح مقارنة بيف زراعة عدسة محورية لتصحيح قصر النظر واالستجماتـز 
 االستجماتـز بالميزر .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػف بكمية الطب  بقسـ اذأست  عبد الرحمف السباعي سرحافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػف بكمية الطب طب وجراحػػػػػػػػػػػ بقسـ اذأست    ىاني أحمد خيريػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامطب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػف بكمية الطب  بقسـ مدرس   أحمد إبراىيـ بسيونيػ   د/ 

  أمراض الباطنة العامةماجستير   ىدير رمضاف مرشدي مشعؿ ط/ػػػ 42
 :  سالةالر  موضوع

 السمات السريرية ومدي انتشار التياب القزحي والمشيمي المناعي .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامبكمية الطب  الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـب مساعد اذأست   عماد محمد الشبينيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب طب وجراحة العيػف ب مساعد بقسـ اذأست    عادؿ جالؿ زكيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس   إيناس صبحي زىرافػ   د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاممريض صحة االسرة والمجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بكمية الت مدرس   إيماف عبد الفتاح شكرػ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   نبوية محمد محمد الغتمي ط/ػػػ 42

 :  الرسالة موضوع
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 ؟3تقييـ الحالة الغذائية لمرضي اإلستصفاء الدموي ، ىؿ ىناؾ أي دور ألوميجا 
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقسـ اذأست   أحمد ربيع العربجيػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست    ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 

 ةالمنوفيػطب وطب المجتمع بكمية الصحة العامة  بقسـ أستاذ مساعد   زينب عبد العزيز قاسميد/ أ.ػ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   نور اليدي فتحي النشار ط/ػػػ 40

 :  الرسالة موضوع
 تقييـ مدي تطبيؽ المعايير القياسية لمحطات معالجة المياه بوحدات اإلستصفاء الدموي في محافظة المنوفية .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   ياسيف صالح ياسيفػ أ.د/ 

 المنوفيػةالصحة العامة وطب المجتمع بكمية طب  بقسـ أستاذ مساعد   زينب عبد العزيز قاسميد/ ػ أ.
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    محمد سمير عمى قمبة ط/ػػػ 43

 :  الرسالة موضوع
 تأثير وظيفة الكمي المتبقية عمى أمراض العظاـ المعدنية لدي مرضي الغسيؿ الكموي .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ اذأست   أحمد ربيع العربجيأ.د/  ػ

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجاملطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية ا بقسـ اذأست    أحمد راغب توفيؽػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست    ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    أية سميماف محمد عيد ط/ػػػ 44

 :  الرسالة موضوع
عمؿ بشكؿ مباشر و تأثيرىا عمى عدد جزيئات الحمض النووي الريبي دور األدوية المضادة لفيروس سي التي ت

 الفيروسي في مرضي الغسيؿ الكموي المزمف في مستشفيات الغسيؿ بشبيف الكـو .
 المشرفوف : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية  بقسـ اذأست   محمود محمد عمارةػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـمساعد  اذأست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ أ.د/ 
 نوفيػػػػػػػػةالم ةعػجامالباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  مساعد بقسـ اذأست    ىبو السيد قاسـػ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد مجدي إبراىيـ الشويخ ط/ػػػ 45

 :  الرسالة موضوع
 انتشار المرئ اليوزيني في مرض ارتجاع المرئ في مصر .

 المشرفوف : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب الباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػ بقسـ اذأست   السيد إبراىيـ الشايبػ أ.د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الطب  بقسـ اذأست   ىياـ عبد السميع عيادػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  اعد بقسـمس اذأست  عبد الناصر عبد العاطي جاد اهللػ أ.د/ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالباطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  بقسـ مدرس   عزت محمد عبد اهللػ   د/ 
  واألذف والحنجرة األنؼ دكتوراه   أحمد حممي زياف ط/ػػػ 46

 :  الرسالة موضوع
تقييـ تقنيتيف ألمراض الحفرة تحت الصدغية: استئصاؿ جزئي لعظمة الفؾ العموي قبؿ القناة الدمعية بالمنظار الداخمي 

 مع نيج كالدويؿ لوؾ مقابؿ استخداـ ممر جانبي بمساعدة المنظار.
 المشرفوف : 

 ةالمنوفي ةعػجامطب األنؼ واألذف والحنجرة بكميةال س قسـورئي اذأست   عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

 المنوفيػػة ةعػجاماألنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بكمية الطب  بقسـ اذأست   ياسر عبد الوىاب خميؿػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفي ةعػجاممساعد األنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  اذأست   أشرؼ عمى الدمرداشػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنوفيػػ ةعػجاماألنؼ واألذف والحنجرة بكمية الطب  قسـب مدرس   أحمد محمود حمدافد/   ػ 

  626/22/6/0200الموضوع رقم 

ح الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقػػارير الفرديػػة والجماعيػػة ومػػن ػػػ بشػػأفمػػذكرة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 
 لكؿ مف عمى النحو التالي : الدرجة

 التقدير التخصص الدرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ـ

 ػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه محمد لطفي محمد عيسي ط/ 2
 ػػػػػػػػػ طب األطفاؿ دكتوراه رانيا صالح الديف حسيفط/ 0
 ػػػػػػػػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه مد صابر عبده الغريبأح ط/ 3
 ػػػػػػػػػ الباثولوجيا دكتوراه  تيسير عبد الحميد إبراىيـ تعمب ط/ 4
 ػػػػػػػػػ الباثولوجيا دكتوراه  عمياء أبو المجد مصيمحي ط/ 5
 ػػػػػػػػػ الباثولوجيا دكتوراه  سارة فيمي أبو السعود ط/ 6
 ػػػػػػػػػ طب وجراحة العيف دكتوراه  ء محمد محمد عزاـشيماط/ 7
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير محمد رضا عبد السالـ إبراىيـ ط/ 8
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير محمد عبده السعيد ط/ 9
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير مروي شعباف إسماعيؿ أبو سيؼ ط/ 22
 جيد// طب األسرة ماجستير ىبو عبد الوىاب إبراىيـ زايد ط/ 22
 جيد// طب األسرة ماجستير زينب عالء الديف الخطيب ط/ 20
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير أحمد مجدي إسماعيؿ عبر ط/ 23
 جيد جدا جراحة المسالؾ البولية ماجستير حساـ عبد الرحمف قنديؿط/ 24
 جيد// امةالجراحة الع ماجستير أحمد إبراىيـ مصيمحي حسيف ط/ 25
 جيد// األمراض الصدرية والتدرف ماجستير سالي عادؿ السيد رزؽ ط/ 26
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 القــــرار

الموافقة 
... ويرفع 

 لمجامعة

الموضوع 
رقم 

626/22
/6/
0200  

مػػػػػػػػػػػػػػذكرة 
أ.د/ وكيػػؿ 
الكميػػػػػػػػػػػػػة 

/ محمػد السػيد أحمػد عبػد اهلل حمػص ماجسػتير الطبيػبالنظر في الػتظمـ المقػدـ مػف  ػ بشأفلمدراسات العميا والبحوث 
وبمراجعػة كراسػة إجابتػو مػف قبػؿ أ.د/ رئػيس  0229فػي نتيجػة الجػزء الثػاني دور إبريػؿأمراض القمب واألوعية الدمويػة 

 .ومنحو درجة الماجستير % 65% إلى 64.74و يحؽ لمطالب زيادة ثالثة درجات لتصبح النتيجة مف القسـ وجد أن

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة

  626/22/6/0200الموضوع رقم 

 / محمػد فتحػي عبػد الحميػد عبػدالطبيػبالحاؽ الموافقة عمى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 .0200دورة إبريؿ لدورة القيد دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية المعطي 

 القــــرار :

 .. ويرفع إلى الجامعة .. الموافقة
  602/22/6/0200الموضوع رقم 

 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير محمد محمود جابر ط/ 27
 جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير منة وجدي فرج مصيمحيط/ 28
 جيد جدا مراض الجمدية والتناسميةاأل ماجستير إيماف محمد عبد المقصود عمى ط/ 29
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير مروة صبحي عبد الحميد الخيسي ط/ 02
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير مروة عصاـ الديف إسماعيؿ ط/ 02
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير سارة سعد حامد عبد اهلل ط/ 00
 جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير عال عبد الرحيـ أحمد ط/ 03
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير أمنية عاطؼ مرسي بركات ط/ 04
 ممتاز الصحة العامة وطب المجتمع ماجستير مي مختار بسيوني ندا ط/ 05
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ماجستيرػػ  )دبمػـو ػالجػزء األوؿ اعتمػاد نتيجػة الموافقػة عمػى  ػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 .0200وراه( دور إبريؿدكت

 القــــرار :

 .. ويرفع إلى الجامعة .: .عمى النحو التاليالموافقة 
 
 

 أوال : الدبمـو :
 النسبة الناجحوف الراسبوف  ف الغائبي فالحاضري فالمقيدي التخصص ـ

 %66.66 0 2 2 3 4 أمراض القمب واألوعية الدموية 2
 %33.33 0 4 4 6 22 جراحة العظاـ 0
 صفر% ػػػػ ػػػػ 2 ػػػ 2 شعة التشخيصيةاأل 3
 %05 0 6 6 8 24 الجراحة العامة 4
 صفر% ػػػػ 2 ػػػ 2 2 طب المناطؽ الحارة 5
 %33.33 3 6 3 9 20 الباثولوجيا اإلكمينيكية 6
 %33.33 4 8 6 20 28 أمراض الباطنة العامة 7
 %52 9 9 3 28 02 طب األطفاؿ 8
 %52 2 2 5 0 7 طب األسرة 9
 صفر% ػػػ 2 ػػػػ 2 2 جراحة المسالؾ البولية 22
 %05 2 3 2 4 5 األمراض العصبية والطب النفسي 22
 %72.72 35 25 8 52 58 األمراض الجمدية والتناسمية 20
 صفر% ػػػػ 2 ػػػ 2 2 السمعيات 23
 %52 2 2 ػػػػ 0 0 األمراض الصدرية والتدرف 24
 %222 2 ػػػػ 0 2 3 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 25
 %02.40 3 22 2 24 28 طب وجراحة العيف 26
 %57.24 20 9 0 02 03 التوليد وأمراض النساء 27
 %52 2 2 0 0 4 التخديروالعنايةالمركزة وعالج االلـ 28

 
 ثانيا : الماجستير :

 النسبة الناجحوف الراسبوف  ف الغائبي فالحاضري فالمقيدي التخصص ـ

 %52 5 5 5 22 25 لحرجةطب الحاالت ا 2
 %67.47 23 4 ػػ 27 27 التخديروالعنايةالمركزة وعالج االلـ 0
 %222 2 ػػ ػػ 2 2 الباثولوجيا 3
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 %222 4 ػػ ػػ 4 4 األمراض الصدرية والتدرف 4
 %222 24 ػػ 2 24 25 التوليد وأمراض النساء 5
 %75 3 2 ػػ 4 4 جراحة العظاـ 6
 %55.55 22 8 2 28 29 األشعة التشخيصية 7
 %222 2 ػػ ػػ 2 2 السمعيات 8
 %66.67 0 2 2 3 4 طب األسرة 9
 صفر% ػػ 2 2 2 0 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 22
 %52 0 ػػ ػػ 0 0 الطب الطبيعي والتأىيؿ 22
 %222 0 ػػ ػػ 0 0 جراحة المسالؾ البولية 20
 %222 3 ػػ ػػ 3 3 األمراض النفسية والعصبية 23
 %88.89 26 0 5 28 03 أمراض القمب واألوعية الدموية 24
 %82 26 4 4 02 04 األمراض الجمدية والتناسمية 25
 صفر% ػػ ػػ 2 ػػ 2 عالج األوراـ والطب النووي 26
 %33.33 3 6 0 9 22 الباثولوجيا اإلكمينيكية 27
 %222 3 ػػ 2 3 4 األمراض الجمدية والتناسمية 28
 %07.07 9 04 0 33 35 عيفطب وجراحة ال 29
 %78.23 47 7 5 54 59 طب األطفاؿ 02
 %33.33 0 4 0 6 8 الجراحة العامة 02
 %76 29 6 5 05 32 أمراض الباطنة العامة 00

 
 ثالثا : الدكتوراه :

 النسبة الناجحوف الراسبوف  ف الغائبي فالحاضري فالمقيدي التخصص ـ

 %63.63 7 4 2 22 20 أمراض القمب واألوعية الدموية 2
 %66.66 0 2 ػػػػ 3 3 جراحة القمب والصدر 0
 %222 2 ػػػػ ػػػ 2 2 األشعة التشخيصية 3
 %60.5 5 3 ػػػػ 8 8 الجراحة العامة 4
 %222 0 ػػػػ ػػػػ 0 0 طب المناطؽ الحارة 5
 صفر% ػػػ 2 ػػػ 2 2 جراحة المخ واألعصاب 6
 %33.33 2 0 ػػػػ 3 3 الباثولوجيا اإلكمينيكية 7
 %05 2 4 ػػػػ 5 5 جراحة العظاـ 8
 %222 3 ػػػ ػػػػ 3 3 عالج األوراـ والطب النووي 9
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 %222 2 ػػػ ػػػػ 2 2 الطفيميات 22
 %62 6 4 ػػػ 22 22 أمراض الباطنة العامة 22
 %222 0 ػػػػ ػػػػ 0 0 طب األطفاؿ 20
 %46.6 7 8 0 25 27 جراحة التجميؿ والحروؽ 23
 %222 0 ػػػػ ػػػػ 0 0 تشريح واألجنةال 24
 %222 2 ػػػػ ػػػػ 2 2 طب الصناعات والصحة المينية 25
 %222 2 ػػػ ػػػػ 2 2 جراحة المسالؾ البولية 26
 %222 2 ػػػ ػػػػ 2 2 األمراض العصبية 27
 %222 3 ػػػ 2 3 4 األمراض الجمدية والتناسمية 28
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 السمعيات 29
 %222 2 ػػػ 2 2 0 األمراض الصدرية والتدرف 02
 %222 2 ػػػ ػػػ 2 2 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة 02
 صفر% ػػػ 2 2 2 0 الطب النفسي 00
 %06.3 5 24 ػػػ 29 29 طب وجراحة العيف 03
 %222 4 ػػػ ػػػ 4 4 الباثولوجيا 04
 %72 7 3 ػػػ 22 22 التوليد وأمراض النساء 05
 %72 7 9 ػػػ 26 26 روالعنايةالمركزة وعالج االلـالتخدي 06
 %83.3 5 2 ػػػػ 6 6 طب الحاالت الحرجة 07
 صفر% ػػػػ 2 2 2 0 طب الطوارئ 08

 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة

 

 
لػػى ىنػػا انتيػػى المجمػػس مػػف نظػػر الموضػػوعات المعروضػػة بجػػدوؿ األعمػػاؿ اليػػـو فػػأعمف السػػيد األسػػتاذ  وا 

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

 

     
 الكلية عميد                             أمين المجلس     

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

 


