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 أمانة المجالس واللجان       
          

 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع  
   2020 /2019للعام الجامعي " الجلسة الرابعة" 

 15/12/2019الموافق األحد المنعقدة يوم و

 يوم العاشرة والنصف صباح وذلك في تمام الساعة 2019/2020لمعام الجامعي " الرابعةالجمسة "عقد مجمس الكمية 
 :حضور كؿ مف ب  عميد الكمية ورئيس المجمسمحمود عبد العزيز متولي قورة/ د.برئاسة أ 15/12/2019 الموافق األحد
 كيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػػػػالب  ناصر محمد عبد الباري      و /د.ـ أ
    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  طاىر عبد الستار محمود / د.ـ أ
      رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيدمحمد أحمد سامي قنديل /د.ـ أ
رئيس قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مبروك محمود غنيم     / د.ـ أ
  ػػاػػرئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػ مشيرة محمد عبد الواحد     /د.ـ أ
      رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػةعبد اهلل عبد العزيز بينسي/ د.ـ أ
     رئيس قسـ أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةوالء فريد عبد العزيز موسي   /د.أ ـ

  قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع    رئيسأميمو أبو الفتح محمد محروس/ د.ـ أ
 ة ػػػػ     رئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ  مصطفي محمود الحبيبي/ د.ـ أ
   رئيس قسـ جراحة المسالؾ البوليةسمطان محمد سمطان     / د.أ ـ

 رئيس قسـ الكيمياء  الحيويػػػػػػػػػػػػػةميا أحمد فتحي حمودة     /د.ـ أ
  قسـ الطفيميػػػػات           رئيسوفاء محمد إبراىيم القرش     / د.ـ أ
رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة      عصام عبد الونيس بحيري/ د.ـ أ
      رئيس قسـ الجراحة العامةحاتم محمود سمطان / د.ـ أ
ػة  األشعة التشخيصيػػػػرئيس قسـ بسمة عبد المنعم دسوقي محمد    / د.ـ أ
      رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػةعالء حسن عبد المؤمن مرعي/ د.ـ أ

رئيس قسـ جراحة المخ واألعصػػػػاب عصام الدين جابر صالح      / د.ـ أ
    رئيس قسـ طب وجراحة العيفعبد الرحمن السباعي سرحان / د.ـ أ
   قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ      رئيسمحمد أحمد أحمـد مجاىد/ د.ـ أ
   ةػػػػػػرئيس قسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيصفاء عبد الظاىر أمين      / د.ـ أ
  رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف  أحمد عامر عبد الوىاب      /د.ـ أ
  رئيس قسـ اليستولوجيامايسة عطية أحمد كفافي     / د.ـ أ
       رئيس قسـ التخدير والعناية المركػػػزةإبراىيم غادة عمي حسن/ د.ـ أ
   رئيس قسـ الفسيولوجيا    جرجس صبري يوسف / د.ـ أ

 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿأحمد أنور عطية خطاب     / د.ـ أ
 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النوويمحمد ابو الفتوح شحاتة     / د.ـ أ
 قسـ األمراض المتوطنةرئيس أيمن محمد عبد الغني المحمح     / د.ـ أ
ة ػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسيرشا عمى مصطفي القباني     / د.ـ أ
  رئيس قسـ طب األسػػػرةىالة محمد المصيمحي شاىين     / د.ـ أ
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  قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةميا محمد عمى البطش      / ـ   د
      أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرةتغريد محمد فرحات/ د.ـ أ
  أستاذ بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػةعادل حسين عبد المعطي عمر    / د.ـ أ
 أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية      حازم حسن عيد حسن/ د.ـ  أ

  أستاذ بقسـ الطب الشرعي والسمـو اإلكمينيكيػػػػػػػةنيرة فيمي جرجس      / د.ـ أ
أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة أحمد عبد المنعم رجب     / د.ـ أ
   أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمعصفاء عبد الفتاح بدر     / د.ـ أ
         أستاذ بقسـ التوليد وأمراض النسػػػػػػػػاءسعيد عبد العاطي صالح/ د.ـ أ
    أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيةإيناس سعيد سيد أحمد      / د.ـ أ
      أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة    إيمان عبد الفتاح بدر/ د.ـ أ
أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة عالء الدين عبد السالم داود     / د.أـ 
    األستاذ بقسـ األمراض المتوطنةحسام إبراىيم محمد عمي  / د.ـ أ

 ستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحػػػروؽ داليا مفرح السقا       أ/ د.ـ أ

 أستاذ بقسـ عالج األوراـ والنػػػػػػػوويإيمان عبد الرازق توفيق     / د.ـ أ
      أستاذ بقسـ األمراض الصدرية  رباب عبد الرازق الوحش/ د.ـ أ
    أستاذ بقسـ جراحة المخ واالعصابحسام عبد الحكيم النعماني     / د.ـ أ
 أستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البولية      محمد عبد المنعم الشاذلى/ د.ـ أ
    أستاذ بقسـ طب وجراحة العيف حاتم محمد جاد يوسف      /د.ـ أ
 أستاذ بقسـ الجراحة العامػػة  محمود عبد المطيف بيرام     / د.ـ أ

      أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػةعزة جابر عنتر فرج/ د.ـ أ
 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسيأكثم إسماعيل عبد الرحمن االمام     / د.ـ أ
  أستاذ بقسـ الطفيميػػػػاتنانسي محمود حربة     / د.أــ 
       أستاذ بقسـ الميكروبيولوجيا الطبيةعزة زغمول لبيب / د.ـ أ
      أستاذ متفرغ بقسـ اليستولوجياسامي الحسيني عطية / د.ـ أ
 أستاذ متفرغ بقسـ الجراحة العامةسعيد إبراىيم المالح     / د.ـ أ
أستاذ متفرغ بقسـ جراحة المسالؾ البولية فاطمة أحمد الصيرفي      / د.ـ أ
   أستاذ متفرغ بقسـ طب األطفاؿفادي محمد حسين الجندي    / د.ـ أ
       أستاذ بقسـ جراحة العظاـأيمن محمد محمود عبيد/ د.ـ أ
   أستاذ مساعد بقسـ الكيمياء الحيويػػػة أشرف عبد الرؤوف داود  / د.ـ أ
أستاذ مساعد بقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بالمنوفية   عبد اهلل حنفي عبد العزيز      /ـ د
نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة  حسين أحمد ندا       / ـ د
 التخدير والعناية المركزةمدرس بقسـ صبري إبراىيم السيد أحمد     / ـ  د

  ػةاألشعة التشخيصيػػػػمدرس بقسـ طارق فوزي عبد الصمد     / ـ  د
  (الجودة بالكمية وحدة مدير)الحيوية  ءبقسـ الكيميا المساعد  األستاذرانيا محمد عزمي الشاذلي/ ـ دوتم دعوة  * 

: وقد حضر كل من باإلنابة عن رئيس القسم *
مدرس بقسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿ داليا صالح سيف /    ـ د

  مدرس بقسـ جراحة القمب والصػػػػػػػػدرمحمد فوزي الطويل / ـ د
:  وقد اعتذر عن عدم الحضور *  
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   أستاذ بقسـ الفسيولوجياىشام أحمد ضياء عبد الرازق / د.ـ أ   أستاذ بقسـ التشريح واألجنػػػةفاطمة النبوية عبد اليادي /د.ـ أ

: عن الحضور كل من تغيب وقد * 
ػة ػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجيا/ د.ـ أوكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئػػػػة     /د.ـ أ
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـالسيد مرسي زكي / د.    ـ أ  رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ/ د.ـ أ
  أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركػػػزخالد موسى أبو العنين / د.ـ أ  أستاذ بقسـ الباثولوجيامنى عبد الحميم قنديل / د.ـ أ
  أستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البولية محمد عبد المنعم الشحات الشاذلى / د.ـــ أأستاذ بقسـ طب األطفاؿ      غادة محمد المشد / د.ـ أ
  أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدمويةأحمد محمد عبد العزيز عمارة / د.ـــ أأستاذ بقسـ اليستولوجيا غادة حسن الصيفي / د.ـ أ
أستاذ بقسـ الجراحة العامة ورئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية عالء عبد العظيم السيسي / د.ـ أ
      أستاذ مساعد بقسـ أمراض الباطنة العامةياسين صالح ياسين/ د.ـ أ    أستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر/ د.ـ أ

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

 وعميد الكمية السابق عمي جيوده األستاذ بقسـ جراحة المسالؾ البولية أحمد أحمـد جمال الدين/ د.شكر سيادتو أ* 
. وعطائو المبذول نحو المستشفيات الجامعية والكمية 

أستاذ بقسـ جراحة العظاـ عمى تولية منصب وكيؿ الكمية لمدراسات العميا طاىر عبد الستار محمود / د.ىنأ سيادتو أ*
والبحوث  
: نعي سيادتو كل من * 
  لوفاة والدىا   أستاذ بقسـ طب األطفاؿغادة محمد عمى المشد / د.أ
  لوفاة والدتو بقسـ أمراض النساء والتوليد مدرسإبراىيم سيف النصر  / د

 بالمستوي األوؿ  نيمة خالد عبد الفتاح عبد الصمد/ ووفاة الطالبة
 
: عمى النحو التالي في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادتو  ثم بدأ *
 

: المصادقات : أوال 
  275/4/12/2019الموضوع رقم 

  الموافؽالثالثاء والمنعقدة يـو 2019/2020 يلمعاـ الجامع" الثالثةالجمسة " المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية  
.  274/3/11/2019 حتى 200/3/11/2019 والمتضمنة القرارات مف  12/11/2019

: القــــرار 

 2019عمى إلحاق كل من بدورة القيد دور أكتوبر  الموافقة ػ بشأف 263/3/11/2019للموضوع رقم المصادقة بعد إضافة 
. حيث أنو سقط سيوا من إدارة الدراسات العميا : لدرجة ماجستير ودكتوراه عمى النحو التالي 

 محمد مصطفي الحمراوي دبمـو طب األطفاؿ /ػػػ ط محمود محمد أبو الفتوح  دبمـو طب األطفاؿ  /ػػػ ط
  أسماء فوزي حممي عبد الباقي ماجستير اليستولوجيا/ػػػ ط

  276/4/12/2019الموضوع رقم 

.  بالتفويض عف مجمس الكمية عميد الكمية/د.المصادقة عمى موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عمييا أ
: القــــرار 

. ويرفع لمجامعة : ... عمى  المصادقة
أستاذ ورئيس قسـ عالج األوراـ والطب محمد أبو الفتوح السيد شحاتو / د.الموافقة عمى فتح قناة عممية مشتركة بين أ* 

المدرس المساعد بالل محمد مميجي أبو سعيدة / الخاصة بالطبيب والمشرف الرئيسي عمى رسالة الدكتوراه النووي بالكمية
سونيؿ / د.بالواليات المتحدة األمريكية وبيف المشرؼ األجنبي أ لبعثة اإلشراف المشترك بمركز مايو كمينيك بالقسـ والمرشح

 .كريشناف أستاذ العالج اإلشعاعي بمرؾ مايو كمينيؾ بالواليات المتحدة األمريكية 
 

: موضوعات لإلحاطة : ثانيا 
  277/4/12/2019الموضوع رقم 
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 الموافؽ الثالثاء والمنعقدة يـو 2019/2020 لمعاـ الجامعي الدراسات العميالجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
5/11/2019.      

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  278/4/12/2019الموضوع رقم 

 األحد والمنعقدة يـو 2018/2019لمعاـ الجامعي " القيم وأخالقيات البحث العممي " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
   .24/11/2019الموافؽ 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  279/4/12/2019الموضوع رقم 

 1/12/2019 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2019/2020لمعاـ الجامعي المكتبات لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  280/4/12/2019الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2019/2020لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
1/12/2019.  

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  281/4/12/2019الموضوع رقم 

 الموافؽ األحد والمنعقدة يـو 2018/2019لمعاـ الجامعي لجنة شئون التعميم والطالب " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
15/12/2019.   

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  282/4/12/2019الموضوع رقم 

زىرة عدناف اليواش  / عمى تصويب نتيجة الطالبة26/11/2019موافقة مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ إحاطة المجمس عمما ب
   .2018/2019بالفرقة الرابعة بالدور األوؿ لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

أحيط المجمس عمما 
  283/4/12/2019الموضوع رقم 

نجوي نشأت مديرا لمركز / د بتكميف  الخاص6/11/2019 بتاريخ 103رقـ عميد الكمية / د.إحاطة المجمس عمما بقرار أ
. تطوير التعميـ الطبي  

القــــرار 

. أحيط المجمس عمما مع توجيو دعوة لسيادتيا لحضور مجمس الكمية 
 

: موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا 
  284/4/12/2019الموضوع رقم 

 مبروك محمد محمد غنيم/ د. المقدـ مف أالموافقة عمى قبول االعتذارػػػ بشأف  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
أستاذ بقسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة والذي يطمب فيو عدـ المشاركة في أعماؿ االمتحانات الفرقة الثالثة لوجود نجمو 

أمؿ عبد الرحمف مقمد أستاذ بالقسـ / د.ػػػػ أ :    وتشكيل لجنة ثالثية لوضع األسئمة واإلشراف عمى االمتحانات من كل منبالفرقة
.  سحر عمى محمد عمى  أستاذ بالقسـ / د.عزة زغموؿ لبيب أستاذ بالقسـ ػػػػ أ/ د.ػػػػ أ

القــــرار 

الموافقة  
  285/4/12/2019الموضوع رقم 
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إلي الكمية بالفرقة الخامسة لمعام : تحويل كل من ػػػ بشأف الموافقة عمى  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
 .  2019/2020الجامعي 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة  ... الموافقة 
  286/4/12/2019الموضوع رقم 

 دور نوفمبر خالد محمد عبد الحافظ أبو نار/  الخريجتصويب نتيجةػػػ بشأف  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
 . 2013/2014 في المجموع الكمي لمفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي 2016/2017

القــــرار 

يؤجؿ لمزيد مف الدراسة 
  287/4/12/2019الموضوع رقم 

ػػػ بشأف فتح باب التسجيؿ لممواد االختيارية خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمفرقة  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
 : 2 + 5األولي و الثانية في البرنامج األساسي والمميز 

(stem cellsػػػػ advanced life  ػػػػ complementary and alternative medicine ػػػػ التغذية العالجية ػػػػ الحاسب اآللي 
 . (والبرمجة ػػػػ الرسـ والتصوير ػػػػ التسويؽ االلكتروني ػػػػ األعماؿ الفنية ػػػ المغة األلمانية 

القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػػة 
  288/4/12/2019الموضوع رقم 

 2019/2020ػػػ بشأف إغالؽ باب التسجيؿ لطالب الفرقة األولي لمعاـ الجامعي  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
: وبناء عمى ذلؾ % 75حسب نص الالئحة يجب عمى الطالب حضور المحاضرات النظرية والعممية بنسبة ال تقؿ عف 

 عدد (Foundation 2)يعتبر الطالب محمؿ بػػػ ( أسابيع وخمسة أياـ مف بداية الدراسة4بعد ) 16/10/2019ػػػ بداية مف 1
( . 2.5)ساعاتو المعتمدة 

 عدد (Foundation 4)يعتبر الطالب محمؿ بػػػ ( أسابيع وخمسة أياـ مف بداية الدراسة7بعد ) 6/11/2019ػػػ بداية مف 2
.  ساعات ينتقؿ بيا إلى الفرقة الثانية 7ليصبح مجموع الساعات المحمؿ بيا الطالب   (4.5)ساعاتو المعتمدة 

.  ساعة معتمدة 11وعدد الساعات التي يحمؿ بيا الطالب لالنتقاؿ إلى الفرقة الثانية حسب نص الالئحة 
وعمؿ إرجاء قيد لمطالب عف العاـ  ( أسبوع مف بداية الدراسة12بعد مرور ) 4/12/2019ػػػ إغالؽ باب التسجيؿ نيائيا يـو 3

. الجامعي 
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػػػػة 
  289/4/12/2019الموضوع رقم 

.   س لمرحمة البكالوريو2019/2020ػػػ بشأف الخطة الدراسية لمعاـ الجامعي  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  290/4/12/2019الموضوع رقم 

لكؿ  (2+5الالئحة )ػػػ بشأف الموافقة عمى قواعد الرأفة والتي ستطبؽ عمى طالب  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
 .  2019/2020مف الفرقة األولي والثانية لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  291/4/12/2019الموضوع رقم 

مواد التحميل التقدير   الكمية المحول منيا اسم الطالب م
طب أسرة ممتاز طب عيف شمس رحاب عبد الرحمف زكي عبد الرحمف  1
مدخؿ جودة  + طب أسرة ممتاز طب بنيا ىشاـ ياسر عبد المعبود  2
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 (الالئحة القديمة)ػػػ بشأف الموافقة عمى قواعد الرأفة والتي ستطبؽ عمى طالب  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
 . 2019/2020لكؿ مف الفرقة الثانية حتى الفرقة السادسة لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  292/4/12/2019الموضوع رقم 

 بالمستوي مريم أشرف صبري حداد/ ػػػ بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالبة لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
.  وذلؾ نظرا لظروفيا الخاصة الطارئة التي تعيقيا عف الدراسة 2019/2020األوؿ لمعاـ الجامعي 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  293/4/12/2019الموضوع رقم 

: ػػػ بشأف الموافقة عمى تصحيح اسـ كؿ مف  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
 2019/2020 والمقيدة بالفرقة السادسة لمعاـ الجامعي داليا محمود محمد عبد المنصف عوض الشاذلى/ ػػػ الطالبة1

 بتاريخ 8623 وذلؾ بناءا عمى قرار لجنة المنوفية رقـ داليا محمود محمد منصف عوض الشاذلي/ تعديؿ إسميا إلى
20/8/2017 . 

 2019/2020 والمقيدة بالفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي دينا محمود محمد عبد المنصف عوض الشاذلى/ ػػػ الطالبة2
 بتاريخ 8624 وذلؾ بناءا عمى قرار لجنة المنوفية رقـ دينا محمود محمد منصف عوض الشاذلي/ تعديؿ إسميا إلى

20/8/2017 . 
القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  294/4/12/2019الموضوع رقم 

 الدور األوؿ لمفرقة السادسة لمعاـ الجامعي الموافقة عمى تصويب نتيجةػػػ بشأف  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
:  عمى النحو التالي 2018/2019

 
 

 
ـ 

 
اســـم 

 
المادة 

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
الدرجة الكمية 

لممادة 
المجموع 
 الكمي لمفرقة

الدرجة الكمية التراكمي 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

التراكمي 

أحمد محمود عبد  1
   العميم فايد

  ممتاز 430النساء 
ممتاز 1266

5600 
ممتاز مرتبو 

 الشرؼ

  ممتاز 428
ممتاز 1267

5601 
ممتاز مرتبو 

 الشرؼ
الجراحة 
العامة 

 ممتاز 795 ممتاز 792

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
  295/4/12/2019الموضوع رقم 

آالء محمد رمضان محمود  / الطالبةالموافقة عمى تصويب نتيجة ػػػ بشأف  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
 أحقيتيا في .....بناء عمى حكـ محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية  2017/2018بالفرقة السادسة دور أول لمعام الجامعي 

.  ممتاز 812 ممتاز بدال مف 817.5درجة في مادة الجراحة العامة لتصبح الدرجة الكمية لممادة  (5.5)زيادة مقدارىا 
 419 جيدجدا بدال مف 424.5درجة في مادة النساء والتوليد لتصبح الدرجة الكمية لممادة  (5.5)وأحقيتيا في زيادة مقدارىا 

 ممتاز مع مرتبة الشرؼ بدال مف 5730 ممتاز والمجموع التراكمي 1276 ممتاز بدال مف 1287جيدجدا والمجموع الكمي لمفرقة 
  . ممتاز مع مرتبة الشرؼ5719

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
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  296/4/12/2019الموضوع رقم 
ىياـ /د. بدال مف أ2+5ىالة الحروف منسؽ أكاديمي لبرنامج / د.ػػػ بشأف تكميؼ أ لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ

. عياد لصدور قرار تعينيا قائـ بعمؿ عميد كمية تكنولوجيا العمـو الطبية 
القــــرار 

. الموافقػػة مع توجيو دعوة لسيادتيا لحضور مجمس الكمية 
  297/4/12/2019الموضوع رقم 

ػػػ بشأف متابعة مركز تطوير التعميـ الطبي وتنمية الموارد البشرية الستراتيجيات  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
  TBL,PBL, clinical teaching. Tu torial, interactive lectureالتعميـ والتعمـ ومدي مطابقتيا لممعايير المطموبة 

. ورفع تقارير عف ذلؾ بصفة دورية 
القــــرار 

الموافقػػػػػػػػػػػة 
  298/4/12/2019الموضوع رقم 

. ػػػ بشأف تشكيؿ مجمس إدارة مركز التعميـ الطبى والمجاف الخاصة بو  لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية / د.مذكرة أ
القــــرار 

. يعرض التشكيؿ عمى المجمس القادـ 
 

: موضوعات شئون هيئة التدريس: رابعا 
  299/4/12/2019الموضوع رقم 

ػػػ بشأف موافقة مجمس القسـ  عمى حضور السادة أعضاء ىيئة التدريس بالمعيد  عرض خطاب رئيس قسم النساء والتوليد
االسالمي لمدراسات السكانية بجامعة األزىر وذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسمية حيث أنيـ قامو بالتسجيؿ لدرجة الدكتوراه في 

محمد زكريا عبد / ىشاـ عمى عمار  ػػػػػ محمد السباعي عنتر ػػػػػ د/ رجب محمد داود ػػػػػػ د/د): األخصاب الطبي المساعد وىـ 
. شريؼ صبحي منشاوي / ولـ يوافؽ المجمس عمى تسجيؿ الطبيب  (الرحمف

القــــرار 

. الموافقػة عمى قرار مجمس القسـ 
  300/4/12/2019الموضوع رقم 

المدرس بقسـ األنؼ واألذف عطا اهلل حافظ عطا اهلل حسن / تجديد إعارة دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 16/12/2019والحنجرة بالكمية لمدة عاـ عاشر بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  301/4/12/2019الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباطنة وليد عبد المحسن شياب  / تجديد إعارة دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 22/1/2020العامة بالكمية لمدة عاـ ثالث بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  302/4/12/2019الموضوع رقم 

األستاذ بقسـ التخدير بالكمية لمدة عاـ عبير أحمد الشريف / د.تجديد إعارة أالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 15/12/2019رابع بدوف مرتب لمعمؿ األمارات اعتبارا مف 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
  303/4/12/2019الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ التوليد وأمراض النساء محمد عبد اهلل عبد السالم / في منح د النظر ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .بالكمية إعارة  لمدة عاـ بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
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  304/4/12/2019الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ الباثولوجيا عماد عبد العزيز السيد رخا / الموافقة عمى تعيين دػػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمةلشغل وظيفة أستاذ بالكمية 

 :القــــرار 
ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى مستوي األساتذة 

  305/4/12/2019الموضوع رقم 

المعيد بقسـ طب األطفاؿ بالكمية كيرلس سمعان محروس / الطبيبالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  306/4/12/2019الموضوع رقم 

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

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

 
  307/4/12/2019الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسـ التخدير بالكمية صفاء محمد منصور ىالل / الموافقة عمى تعيين دػػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .بذات القسـ والكمية بناءا عمى قرار المجنة العممية الدائمةلشغل وظيفة أستاذ 

 :القــــرار 
ويرفع لمجامعة .... الموافقة عمى مستوي األساتذة 

  308/4/12/2019الموضوع رقم 

لشغل المدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية سامح محمد جاد مرعي / الموافقة عمى تعيين دػػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .بذات القسـ والكمية وظيفة أستاذ مساعد 

 :القــــرار 
ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف 

  309/4/12/2019الموضوع رقم 

المدرس بقسـ جراحة العظاـ بالكمية عمرو عبد المرضي عمى قنديل / الموافقة عمى تعيين دػػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
  .بذات القسـ والكمية لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 :القــــرار 
ويرفع لمجامعة .. الموافقة عمى مستوي األساتذة واألساتذة المساعديف 

  310/4/12/2019الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ األمراض المتوطنة ميا مصطفي محمد المتولي / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  311/4/12/2019الموضوع رقم 

المعيدة بقسـ التخدير بالكمية أسماء فوزي حداد الطواجني / الطبيبةالموافقة عمى تعيين  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
. لشغؿ وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير مف طب المنوفية 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  312/4/12/2019الموضوع رقم 
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 التأكيد عمي قرار المجمس األعمي لمجامعات الصادر بجمستو بتاريخ ػ بشأف أمين المجمس األعمي لمجامعات/ د. أعرض خطاب
 بشأف مدة اإلعارة لمسادة األساتذة المتفرغيف والذي ينص عمي الموافقة عمي أف يترؾ أمر مدة اإلعارة لألساتذة 21/7/2018

 .المتفرغيف لمجالس األقساـ والكميات والجامعات حسب حاجة العمؿ 
 القــــرار

الموافقػػػػػػػػػػػػػة 
  313/4/12/2019الموضوع رقم 

المدرس بقسـ القمب واألوعية الدموية محمد عبد العزيز محرم / تجديد إعارة دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 1/11/2019بالكمية لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 
 

  314/4/12/2019الموضوع رقم 

مدرس سميعات بقسـ األنؼ واألذف مدحت فتحي يوسف / تجديد إعارة دالموافقة عمى  ػ بشأف مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 20/12/2019والحنجرة بالكمية لمدة عاـ خامس بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية اعتبارا مف 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة .. الموافقة 
 

: موضوعات العالقات الثقافية : خامسا
  315/4/12/2019 الموضوع رقم

المدرس بقسـ طب األطفاؿ وائل عباس بحبح /  الموافقة عمى سفر دػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 عمى نفقتو 2020 يناير 12 حتى 9 إلى دولة اليند لحضور مؤتمر األكاديمية اليندية لطب األطفال في الفترة  من بالكمية

. الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر  
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  316/4/12/2019الموضوع رقم 

:  إحاطة المجمس عمما بالتقارير المقدمة من كل منػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
أستاذ ورئيس قسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية  روحية حسن العدل   / د.ـــ أ1
المدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية  ثريا أحمد عبد الحميد عمر  / ـــ   د2

 وذلك عن سفرىما إلى  أبو ظبي باإلمارات العربية والمتحدة لحضور مؤتمر أبو ظبي الدولي لمصحة العقمية  في الفترة  بالكمية
  4/11/2019 بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ اوقد قامو عمى نفقة الجامعة 2019  أكتوبر 26 حتى 24من 

سفره إلى  مدينة برشمونة أسبانيا وذلؾ عف  المدرس بقسـ األمراض المتوطنة بالكميةأيمن أحمد مصيمحي صقر / دــ 3
 عمى نفقة الجامعة وقد قاـ بعمؿ  2019 أكتوبر 23 حتى 19في الفترة مف لحضور مؤتمر األسبوع األوروبي لمجياز اليضمي 

  .3/11/2019سيمينار بالقسـ بتاريخ 
سفرىا إلى مدريد وذلؾ عف  األستاذ المساعد بقسـ األمراض الصدرية والتدرف بالكميةميا يوسف الحفناوي / دــ 4

 عمى نفقة الجامعة وقد قاـ 2019 أكتوبر 2 سبتمبر حتى 28في الفترة مف بأسبانيا لحضور المؤتمر لمجمعية الدولية لمصدر 
 . 5/11/2019بعمؿ سيمينار بالقسـ بتاريخ 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  317/4/12/2019الموضوع رقم 
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داليا صالح عبد العزيز /  الموافقة عمى قبول اإلعتذار المقدم من دػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
سيف المدرس بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأىيل بالكمية عن عدم السفر إلى برشمونة بأسبانيا لحضور المؤتمر الثالث 

.  عمى نفقة الجامعة وذلؾ لظروؼ خاصة 2019 ديسمبر 10 حتى 9في الفترة مف عشر لمروماتيزم  والمفاصل 
 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  318/4/12/2019الموضوع رقم 

المدرس ىند رضا إبراىيم عمارة / الطبيبة الموافقة عمى مد بقاء ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
بجامعة كميرموف أفيرني بفرنسا لمدة عاـ ثاف وعضو بعثة اإلشراف المشترك المساعد بقسـ األمراض النفسية والعصبية بالكمية 

.  عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات 29/12/2020 حتى 30/12/2019اعتبارا مف 
 

 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  319/4/12/2019الموضوع رقم 

أستاذ ورئيس قسـ  ميا أحمد فتحي حمودة / د.أ الموافقة عمى ترشيح ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
في الفترة   لحضور المؤتمر الدولي السابع لمجمعية العربية لمبحوث الطبية الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية بالكمية

. حيث يوجد لسيادتيا بحث مقبوؿ بالمؤتمر  بمدينة الغردقة عمى نفقة الجامعة 2020  فبراير22 حتى 19مف 
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  320/4/12/2019الموضوع رقم 

 الموافقة عمى عدم صرف أي مبالغ مالية لحضور المؤتمرات الخارجية ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
لمسادة أعضاء ىيئة التدريس أو الييئة المعاونة اإل بعد سفر العضو وعودتو مف المؤتمر وتقديـ ما يفيد إتماـ عمى نفقة الجامعة 

 . سفره واألوراؽ المطموبة
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

 

: موضوعات الدراسات العليا : سادسا 
  321/4/12/2019الموضوع رقم 

رأي المجمس في مشروع قرار مجمس الوزراء الخاص بالبورد  ػ بشأف أمين المجمس األعمى لمجامعات/ د. أعرض خطاب
. الطبي المصري 

: القــــرار 

. يؤجؿ لمزيد مف الدراسة 
  322/4/12/2019الموضوع رقم 

سرعة انتياء األقسام من أعمال االمتحانات المختمفة ورصد النتائج  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
رساليا إلى الكنترول الخاص بالدراسات العميا ضمان لحسن سير العمل  . وا 

 القــــرار
 أحيط المجمس عمما

  323/4/12/2019الموضوع رقم 

 الموافقة عمى تحديد مواعيد اإلعالف عف فتح باب القيد لمدراسات العميا ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 حتى 15/1/2020 في الفترة مف 2019/2020 لمعاـ الجامعي 2020بدورة إبريؿ  (الدبمـو ػػػ الماجستير ػػػػػ الدكتوراه)

16/2/2020 . 
 القــــرار
 ويرفع لمجامعة.. الموافقة 

  324/4/12/2019الموضوع رقم 
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 موافقة قسـ الجراحة العامة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
بتاريخ  (293)محمد صالح الديف الزفتاوي في الجراحة العامة وبعد صدور قرار المجمس األعمي لمجامعات رقـ / لمطبيب

 بمعادلة الشيادة الحاصؿ عمييا بشرط اف يسجؿ موضوع الرسالة باحدي كميات الطب بالجامعات المصرية 3/10/2019
. الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات 

 القــــرار
ويرفع لمجامعة .. الموافقة 

  325/4/12/2019الموضوع رقم 

تخصصات دبموم وماجستير ( 46)لعدد  الموافقة عمى مد فترة الدراسة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مختمفة 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة :  ...  وىـلمدة عام آخر ليـ مد فترة الدراسةالموافقة عمى 
   ماجستير طب األطفاؿ  محمود نبيؿ العدوي/ ػ ط1
ماجستير الجراحة العامة  مصطفي كامؿ عبد الرحمف  / ػ ط2
ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سير السعودي إبراىيـ حمص  / ػ ط3
دبمـو طب األطفاؿ خالد عالء الديف عاشور النحاس  / ػ ط4
دبمـو التوليد وأمراض النساء  غادة عمى بيومي عبد اهلل   / ػ ط5
ماجستير جراحة العظاـ أنس منصور عبد الفتاح ناصر  / ػ ط6
ماجستير طب وجراحة العيف أالء محمد الميدي زايد   / ػ ط7
ماجستير طب االطفاؿ إيماف حمدي عبد العزيز ىويدي  / ػ ط8
ماجستير أمراض الباطنة العامة  مختار سعيد عبد العظيـ حويزي  / ػ ط9

ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أمينة جابر محمود سعداف  / ػ ط10
ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أميمة محروس عبد العاطي   / ػ ط11
ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أسماء أحمد محمد عمى   / ػ ط12
ماجستير األمراض الباطنة العامة عمرو صالح إبراىيـ محمد  / ػ ط14
ماجستير جراحة العظاـ ماجد إبراىيـ فؤاد   / ػ ط15
ماجستير اليستولوجيا عائشة محمد محمد غزالو  / ػ ط16
ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  نجواف سعيد محمود خالد   / ػ ط17
ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  ىدي فؤاد عبد الفتاح عافية  / ػ ط18
ماجستير األمراض الصدرية والتدرف  والء كامؿ أحمد عمى   / ػ ط19
ماجستير الجراحة العامة  محمد ماىر عبد الغني   / ػ ط20
ماجستير الجراحة العامة  أحمد عبد المنعـ فوزي   / ػ ط21
ماجستير الجراحة العامة   حسف إبراىيـ صابر الحو  / ػ ط22
ماجستير الجراحة العامة   أحمد محمد عبد العزيز حجازي  / ػ ط23
ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية محمد أحمد أحمد النعا   / ػ ط24
ماجستير الجراحة العامة   محمد زكريا شنيشف شنيشف  / ػ ط25
ماجستير طب األطفاؿ محمود لبيب شحاتو   / ػ ط26
ماجستير طب األسرة نجوي عبد اليادي عمى   / ػ ط27
ماجستير الجراحة العامة   أحمد أسامة عبد الوىاب   / ػ ط28
ماجستير جراحة العظاـ محمد مجدي محمد عبد اهلل  / ػ ط29
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ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ىند عمى عبد المقصود   / ػ ط30
ماجستير طب وجراحة العيف بسنت مصطفي محمد دومة  / ػ ط31
ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية شيماء عبد الغني محمد أبو العطا / ػ ط32
ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية أماني إبراىيـ أفندي   / ػ ط33
ماجستير جراحة العظاـ محمد أحمد عبد القادر محمد  / ػ ط34
دبمـو طب األطفاؿ   محمد أحمد نبيؿ محمد ميبر  / ػ ط35
دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية بيشوي مالؾ فوزي جاب اهلل  / ػ ط36
دبمـو األمراض الصدرية والتدرف مينا جورجيوس كيرلس جورجي  / ػ ط37
دبمـو الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ    نانسي سمير عبد الخالؽ   / ػ ط38
ماجستير أمراض الباطنة العامة  سمر ممدوح عثماف سرور  / ػ ط39
ماجستير التخدير والعناية المركزة أحمد مصطفي محمود الدسوقي  / ػ ط40
ماجستير األشعة التشخيصية ىبة عبد المنعـ البمشي   / ػ ط41
ماجستير التوليد وأمراض النساء دعاء عبد العزيز محمد   / ػ ط42
 ماجستير جراحة العظاـمحمد محمد أحمد رزؽ   / ػ ط43

دبمـو أمراض القمب واألوعية الدموية عباس عبد المعز عباس محمد  / ػ ط44
ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ديفيد جاد اهلل أنور   / ػ ط45
ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية الشيماء إبراىيـ محمد   / ػ ط46

  326/4/12/2019الموضوع رقم 

درجة دبمـو وماجستير ودكتوراه  (15)لعدد  الموافقة عمى إيقاف القيد ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

القــــرار 

  ويرفع لمجامعة: ...  عمى النحو التاليإيقاف القيد ليمالموافقة عمى 

         بأثر رجعي 1/10/2016        ماجستير أمراض الباطنة العامة لمدة عاـ مف سمر ممدوح عثمان سرور/ ــ ط1
         لظروؼ خاصة 1/10/2019    دبموـ مكافحة العدوي  لمدة عاـ مف أمنية محمد حمدي عبد العال/ ــ ط2
          لظروؼ خاصة 1/4/2019ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية لمدة عاـ مف دينا فؤاد سيف النصر زيدان  / ــ ط3
         بأثر رجعي 1/10/2015 ماجستير جراحة العظاـ  لمدة عاميف مف محمود محمد محمود الخولي/ ــ ط4
       لظروؼ خاصة 1/10/2018ماجستير طب األطفاؿ  لمدة عاميف مف فاطمة معوض سيد أحمد الجزير / ــ ط5
         لظروؼ خاصة 1/10/2019 ماجستير التوليد وأمراض النساء لمدة عاـ مف سمر محمود عموان الشوني/ ــ ط6
         بأثر رجعي 1/10/2018 ماجستير التوليد وأمراض النساء لمدة عاـ مف ىناء حممي عبد المجيد / ــ ط7
          لظروؼ خاصة 1/10/2014ماجستير األمراض الصدرية والتدرف لمدة عاـ مف فاطمة صالح بيومي / ــ ط8
       لظروؼ خاصة 1/10/2019 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية لمدة عاـ مف أسماء فتحي موسي  / ــ ط9

         بأثر رجعي 1/10/2016 ماجستير طب األطفاؿ  لمدة عاـ مف أحمد محمد الدسوقي / ــ ط10
     لظروؼ خاصة 1/10/2019 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   لمدة عاـ مف غادة خالد عبد المجيد كركور/ ــ ط11
     لظروؼ خاصة 1/10/2019 دبمـو األمراض الجمدية والتناسمية   لمدة عاـ مف رويداه حسن أمين إبراىيم/ ــ ط12
         لظروؼ خاصة 1/4/2019دبمـو جراحة العظاـ  لمدة عاـ مف عمرو سعيد مبروك إبراىيم / ــ ط13
         لظروؼ خاصة 1/10/2019دبمـو جراحة العظاـ  لمدة عاـ مف منى يسري أحمد غانم  / ــ ط14
         لظروؼ خاصة 1/10/2019دبموـ مكافحة العدوي  لمدة عاـ مف ىدي طمعت عبد الحميم  / ــ ط15

  327/4/12/2019الموضوع رقم 
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 أحمد جمال محمد عبد المطيف/ الطبيبالقيد نقل  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . من طب المنوفية إلى طب حموانماجستير جراحة العظاـ 

  :القــــرار

ويرفع لمجامعة .... الموافقة 
 

  328/4/12/2019الموضوع رقم 

تخصصات  ماجستيردبمـو ودرجة  (19)لعدد  الموافقة عمى إلغاء القيد ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .مختمفة 

: القــــرار 

ويرفع لمجامعة   : ...  عمى النحو التاليإلغاء القيد ليمالموافقة عمى 
 ماجستير الباثولوجيا  بناءا عمى طمبو محمود أحمد محمد عبد الرحمن / ـ ط1
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف داليا أبو الحسن عبد الحميد البغاوي/ ـ ط2
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف رانيا محمود محمد أبو الحسن / ـ ط3
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف محمد محمد عمى شاكر  / ـ ط4
 دبمـو الباثولوجيا اإلكمينيكية لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف عمى محمد عمى زيادة  / ـ ط5
 دبمـو أمراض الباطنة العامة لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف خالد محمد عمى   / ـ ط6
 دبمـو أمراض الباطنة العامة لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف صابر إسماعيل إبراىيم  / ـ ط7
 دبمـو أمراض الباطنة العامة لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف نياد حممي أحمد عبيد  / ـ ط8
 دبمـو أمراض الباطنة العامة لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف وائل أحمد محمود سعد  / ـ ط9

 دبمـو أمراض الباطنة العامة لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف سممي محمد طاىر  / ـ ط10
 دبمـو أمراض الباطنة العامة لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف محمد صابر محمد السيد / ـ ط11
 دبمـو جراحة العظاـ  لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف مينا جورج حنا ميالد  / ـ ط12
 دبمـو األشعة التشخيصية  تجاوزا مدة الدراسة خالد الدسوقي نجيب شمبي / ـ ط13
 دبمـو األشعة التشخيصية  تجاوزا مدة الدراسة ميا صبري سميمان الفقي / ـ ط14
 دبمـو األشعة التشخيصية  تجاوزا مدة الدراسة عبد الرحمن فوزي محمد / ـ ط15
 دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف إسراء إبراىيم محمد جودة /  ط16
 دبموـ سمعيات   لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف إليام السيد عبد اليادي أحمد / ـ ط17
 دبموـ سمعيات   لـ يتقدـ لدخوؿ االمتحاف مصطفي محمود محمد جبر / ـ ط18
 دبمـو األنؼ واألذف والحنجرة لـ تتقدـ لدخوؿ االمتحاف أماني أحمد مصيمحي أحمد / ـ ط19

  329/4/12/2019الموضوع رقم 

ودكتوراه درجة ماجستير  (3)لعدد  الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة 

  :القــــرار

 ويرفع لمجامعة  ..  ليـ عمى النحو التاليتعديل لجنة اإلشرافالموافقة عمى 
أمراض القمب واألوعية الدموية   أسماء عبد الكريم محمد قناوي دكتوراه/ ـــ ط1
  المدرس أمراض القمب واألوعية الدموية جامعة كويف ماري لندف  محمد خانجي  / دبإضافة 

أمراض القمب واألوعية الدموية  ماجستير محمد محمود جابر   / ـــ ط2
بقسـ القمب واألوعية الدموية بالكمية    المدرسفاطمة الزىراء عبد المنعم زين / بإضافة د
الباثولوجيا اإلكمينيكية  ماجستير نورىان حسام الدين محمد شرف   / ـــ ط3
  المدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بالكمية  ثريا أحمد عبد الحميد عمر / دبإضافة 
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  :القــــرار

ويرفع لمجامعة .... الموافقة 
 

  330/4/12/2019الموضوع رقم 

رسالة  (43)لعدد  الموافقة عمى تشكيل لجنة الفحص والمناقشة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 . تخصصات مختمفة ماجستير ودكتوراه

  :القــــرار

 ويرفع لمجامعة.. وذلك بعد قبول النشر بالمجمة ليـ عمى النحو التالي لمجنة  االموافقة عمى تشكيل

نجالء فتحي عامر   دكتوراه الجراحة العامة / ـ ط1
  :المجنة 

سميماف عبد الرحمف الشخص  أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
 محمود أحمد شاىيف   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ ػ   د
محمود عبد المطيؼ بيراـ   أستاذ بقسـ الجراحة العامة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أحمد محمد أسامة توني   أستاذ جراحة األوراـ بمعيد األوراـ القومي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
ماجد عبد الفتاح عمى الجزار  ماجستير األشعة التشخيصية / ـ ط2

  :المجنة 
بسمة عبد المنعـ دسوقي   أستاذ ورئيس قسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
السيد المكاوى السيد   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
مدحت محمد رفعت   أستاذ ورئيس قسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
إسراء عبد الظاىر زكي خميفة  ماجستير األشعة التشخيصية / ـ ط3

  :المجنة 
حاـز حسف عيد    أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد صالح الديف الزواوي   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىيثـ ىاروؽ    أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
شريف رمضان عبد الخالق  ماجستير األشعة التشخيصية / ـ ط4

  :المجنة 
زينب عبد العزيز عمى   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
حاـز حسف عيد    أستاذ بقسـ األشعة التشخيصية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
رانيا عصاـ الديف محمد   أستاذ بقسـ األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
محمد السيد سميمان أحمد   دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم / ـ ط5

  :المجنة 
عز الديف صالح إبراىيـ   أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
حاتـ أميف عطا اهلل   أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عصاـ عبد الفتاح    أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بمعيد الكبد القومي جػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عمرو محمد عبد االلو أبو شوشو  ماجستير طب الحاالت الحرجة / ـ ط6

  :المجنة 
أماني سعيد عمار    أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / ػ   د
وساـ الديف عبد الرحمف سمطاف  أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
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عصاـ الديف عبد الفتاح عيد  أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بمعيد الكبد القومي جػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أمنية جمال إبراىيم بيومي   ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم / ـ ط7

  :المجنة 
أماني سعيد عمار    أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / ػ   د
وساـ الديف عبد الرحمف سمطاف  أستاذ مساعد بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بكمية الطب جػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
عصاـ الديف عبد الفتاح عيد  أستاذ بقسـ التخديػػػػػػػػػػر والعناية المركزة بمعيد الكبد القومي جػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أحمد محمد الدسوقي محمد  ماجستير طب األطفال / ـ ط8

  :المجنة 
فييمة محمد حساف    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
آليؼ عبد الحكيـ عالـ   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
مروة محمد عبد اهلل خميل   ماجستير طب األطفال / ـ ط9

  :المجنة 
فادي محمد الجندي   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
طارؽ محمد الجوىري   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

إبراىيم عبد الرحمن سميمان  ماجستير طب األطفال / ـ ط10
  :المجنة 

أحمد ثابت محمود    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
سامح عبد اهلل عبد النبي   أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / ػ   د
عمى عبد المطيؼ عافية   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر / د.ػ أ

محمود محمد عبد الحميد  ماجستير طب األطفال / ـ ط11
  :المجنة 

أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
عبد الحميد صالح اليمشري  أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

محمود نبيل العدوي   ماجستير طب األطفال / ـ ط12
  :المجنة 

فييمة محمد حساف    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
أحمد أنور خطاب    أستاذ ورئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
آليؼ عبد الحكيـ عالـ   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ

جميمة سعيد خميس عبد المعطي دكتوراه طب األطفال / ـ ط13
  :المجنة 

ميا عاطؼ توفيؽ    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
سيير سيد أبو العال   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
فييمة محمد حساف    أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
أماني كماؿ اليواري   أستاذ بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصورة / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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محمد محمود أحمد عبد الرحمن  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط14
  :المجنة 
محمود كامؿ أحمد    أستاذ مساعد بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
محمد يحي عبد الخالؽ   أستاذ مساعد بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
حمزة محمد قابيؿ    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

جون رفعت ناجح تاوضروس  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط15
  :المجنة 

محمود عمي سميماف   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمود كامؿ أحمد    أستاذ مساعد بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد سميـ    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ

أحمد إسماعيل محمد رمضان  دكتوراه طب وجراحة العين / ـ ط16
  :المجنة 

عبد الخالؽ إبراىيـ السعدني  أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىشاـ محمد المزار    أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
إبراىيـ طو العدوي    أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصػػػػػػػػػػػػػورة / د.ػ أ

بسنت مصطفي محمد دومو  ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط17
  :المجنة 

ىدي محمد كامؿ السبكي   أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أميف فيصؿ المقوة    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
حمدي أحمد عبده الجزار   أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

مي أحمد مختار يوسف   ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط18
  :المجنة 
أميف فيصؿ المقوة    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
أسماء محمد إبراىيـ   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
أيسر عبد الحميد فايد   أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

ىناء حممي عبد المجيد جعفر  ماجستير التوليد وأمراض النساء / ـ ط19
  :المجنة 

أسامو عمي الكيالني   أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
نبيو إبراىيـ الخولي   أستاذ مساعد بقسـ التوليػػػػد وأمراض النسػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػة / ػ   د
ماىر شمس الديف حسف   أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصػػػػػػػػػػورة / د.ػ أ

محمد عبد اهلل رزؽ   أستاذ مساعد بقسـ التوليػػػػد وأمراض النسػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػة / ػ   د
 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)

آالء ناجي محمد الغزالي   ماجستير التوليد وأمراض النساء / ـ ط20
  :المجنة 

حامد السيد المقوة    أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
زكريا فؤاد سند    أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
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أيمف عبد القادر شبانو   أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
جماؿ الديف يوسؼ الخولي   أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
وليد يحيي عبد الحميم بعمط  ماجستير التوليد وأمراض النساء / ـ ط21

  :المجنة 
ناصر كماؿ عبد العاؿ   أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

محمد عبد اهلل رزؽ   أستاذ مساعد بقسـ التوليػػػػد وأمراض النسػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػة / ػ   د
عصمت حمدي أبو زيد   أستاذ بقسـ التوليػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أسمي محمد عاطف جعيصو  ماجستير الجراحة العامة / ـ ط22
  :المجنة 

أحمد حسني إبراىيـ   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أيمف أحمد عمر    أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
حسف عبد العاطي حسف   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

محمد موسي شرف موسي   ماجستير الجراحة العامة / ـ ط23
  :المجنة 

أحمد حسني إبراىيـ   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىشاـ شفيؽ أبو جريدة   أستاذ مساعد بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
حسف عبد العاطي حسف   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

محمد كمال الحنفي   دكتوراه الجراحة العامة / ـ ط24
  :المجنة 

أحمد فرج القاصد    أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أشرؼ عبد اليادي زيف الديف  أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد فريد الشربيني الزكي   أستاذ بقسـ الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصػػػػػػػػػػورة / د.ػ أ

أنس منصور عبد الفتاح ناصر  ماجستير جراحة العظام / ـ ط25
  :المجنة 

مصطفي عبد الخالؽ   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصػػػػػػػػػػػػػػػورة / د.ػ أ
عادؿ إبراىيـ الصعيدي   أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
ياسر سعد الديف حنوت   أستاذ مساعد بقسـ جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
معتصم عبده شحاتو أبو الشعود  ماجستير جراحة العظام / ـ ط26

  :المجنة 
أحمد البدوي شاىيف   أستاذ بقسـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىشاـ محمد زكي الموافي   أستاذ بقسـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
سمير زكي محمد قطب   أستاذ بقسـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصػػػػػػػػػػورة / د.ػ أ

محمود حسن محمود زكي  ماجستير جراحة العظام / ـ ط27
  :المجنة 

محمود محمد ىدىود   أستاذ بقسـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عمرو عيد درويش    أستاذ مساعد بقسـ جراحػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
محمد سري السعيد    أستاذ بقسـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنصػػػػػػػػػػورة / د.ػ أ
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عمرو صالح إبراىيم محمد  ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط28
  :المجنة 

محمود عبد العزيز  قورة   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أشرؼ غريب ضمع    أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
السيد شعباف ثروة    أستاذ بقسـ الباطنة العامة بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

مختار سعيد حويزي   ماجستير أمراض الباطنة العامة / ـ ط29
  :المجنة 

إيياب أحمد عبد العاطي   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
السيد إبراىيـ الشايب   أستاذ مساعد بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
محمد أحمد عبد الحافظ   أستاذ مساعد بقسـ الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
السيد شعباف ثروة    أستاذ بقسـ الباطنة العامة بمعيد الكبد القومي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
بسنت محمد أحمد شرشر  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية / ـ ط30

  :المجنة 
عالء حسف مرعي    أستاذ ورئيس بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
عزة جابر عنتر فرج   أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
محمد أحمد باشا    أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفية / د.ػ أ
بسمة مراد عمى    أستاذ بقسـ األمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
أحمد فتحي عبد العزيز محمد  دكتوراه جراحة القمب والصدر / ـ ط31

  :المجنة 
أحمد لبيب أحمد دخاف   أستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
يحيي بمبع أنور بمبع   أستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة / د.ػ أ
جماؿ سامي سيد    أستاذ بقسـ جراحة القمب والصدر بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس / د.ػ أ

دعاء محمد صالح الدين  ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية / ـ ط32
  :المجنة 

عماد فييـ عبد الحميـ   أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
سيير عبد الرحمف عبد السميع  أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ
روحية حسف العدؿ    أستاذ ورئيس قسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية بكمية الطػػػػب جػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

محمد محمود إبراىيم غالب  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط33
  :المجنة 

سعيد شمبي منتصر   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمود كامؿ أحمد    أستاذ مساعد بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
والء فريد عبد العزيز   أستاذ ورئيس قسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أمؿ عبد السالـ الشاعر   أستشاري القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جػامعة القاىػػػػػػرة / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
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محمد محمود السيد نوار  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط34
  :المجنة 

أحمد محمد عمارة    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
وليد عبده حامد    أستاذ مساعد بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / ػ   د
أحمد يحيي حجاب    أستشاري القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جػامعة القاىػػػػػػرة / د.ػ أ

محمد السيد أحمد عبد المحسن  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط35
  :المجنة 

والء فريد عبد العزيز   أستاذ ورئيس قسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عبد اهلل مصطفي كماؿ   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
محمد أسامة طو    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جػامعة القاىػػػػػػرة / د.ػ أ

نيي عبد العزيز محمد شرشر  ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط36
  :المجنة 

مصطفي كماؿ نصار   أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عادؿ جالؿ زكي    أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػة / ػ   د
محمد ناجي المحمدي   أستاذ مساعد بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بنيػػػػػػػػا / ػ   د
سمر يسري التيامي محمود  ماجستير طب وجراحة العين / ـ ط37

  :المجنة 
ىدي محمد كامؿ السبكي   أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
عبد الرحمف السباعي سرحاف  أستاذ ورئيس قسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
أسامة السعيد شمبي   أستاذ بقسـ طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػيف بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد مصطفي محمود الدسوقي  ماجستير التخدير والعناية المركزة / ـ ط38
  :المجنة 

أحمد عبد الرؤوؼ متولي   أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
صفاء محمد ىالؿ    أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

إيماف سيد أحمد    أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بمعيد الكبد القومي جػػػػػامعة القاىػرة / ػ   د
محمد السيد سميمان أحمد  دكتوراه التخدير والعناية المركزة / ـ ط39

  :المجنة 
عز الديف صالح إبراىيـ   أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
حاتـ أميف عطا اهلل   أستاذ بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ

عمرو محمد حممي زكي   أستاذ مساعد بقسـ التخدير والعناية المركزة بكمية الطػػػػػب جػػػػػػامعة قناة السويس / ػ   د
إيفان سيف النصر عبد الستار  ماجستير طب األطفال / ـ ط40

  :المجنة 
محمد سعيد المكاوي    أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / ػ د
محمود أحمد الحاوي    أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / ػ د
وليد أحمد الشيابي    أستاذ مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػا / ػ د
ديفيد جاد اهلل أنور إبراىيم  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية / ـ ط41
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  :المجنة 
عبد اهلل مصطفي كماؿ   أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
ىالة محفوظ بدراف    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / د.ػ أ
مجدي المصري    أستاذ بقسـ القمب واألوعية الدموية بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

أحمد محمد عبد المطيف حرب  ماجستير طب األطفال / ـ ط42
  :المجنة 

أحمد ثابت محمود    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
غادة محمد المشد    أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
حاتـ محمد السيد حسيف   أستاذ بقسـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة الزقازيػػػؽ / د.ػ أ

الشيماء إبراىيم محمد إبراىيم  ماجستير الفسيولوجيا اإلكمينيكية / ـ ط43
  :المجنة 

سيير عبد الحميد صالح   أستاذ بقسـ الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
سوزي كامؿ فايز عويضة   أستاذ مساعد بقسـ الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / ػ   د
جرجس صبري يوسؼ   أستاذ ورئيس قسـ الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة المنوفيػػػػة / د.ػ أ
روميساء عمى الشربيني   أستاذ بقسـ الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية بكمية الطب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة طنطػػػػػػػػػػػػػا / د.ػ أ

 (عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد)
  331/4/12/2019الموضوع رقم 

 طالب وطالبة (41 ) الموافقة عمى تسجيل موضوع الرسالة لعددػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
 .تخصصات مختمفة ماجستير ودكتوراه 

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة ..... الموافقة عمى تسجيؿ موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه ليـ عمى النحو التالي 
  أسامة محمد محمد السحيمي  دكتوراه جراحة التجميل والحروق /طـــ 1

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ تأثير مؤشر كتمو الجسـ عمى النتائج الوظيفية والجمالية بعد تصغير الثدي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػةةعجاـالجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستمحمد أحمد مجاىد    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـالجراحة التجميؿ والحػػػػروؽ بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بأحمد ثروت نصار    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػجامعالجراحة التجميؿ والحػػػػػػروؽ بكمية الطب مدرس بقسـ حساـ حسف فوزي    / ػ   د
  أحمد صالح الدسوقي عبد اليادي دكتوراه جراحة التجميل والحروق /طـــ 2

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ تأثير مؤشر كتمو الجسـ عمى النتائج الوظيفية والجمالية بعد تصغير الثدي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأستداليا محمد السقا    / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـالجراحػػػػػة التجميؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستياسر محمد الشيخ    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػجامعالجراحة التجميؿ والحػػػػػػروؽ بكمية الطب مدرس بقسـ محمد عبد اهلل النحاس   / ػ   د
  آالء جالل مظموم   ماجستير الجراحة العامة /طـــ 3

 :   الرسالةموضوع
 .دراسة المقارنة بيف إجراء عممية استئصاؿ الزائدة الدودية جراحيا وبالمنظار في المرضي الذيف يعانوف مف السمنة 

 : المشرفون 
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  المنوفيػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستعاصـ فايد مصطفي    / ػ د

 المنوفيػػة ةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بمحمد حامد المميجي    / ػ د
  إبراىيم محمد حجازي    دكتوراه طب الطوارئ/طـــ 4

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ وظيفة البطيف اإليمف بواسطة الموجات فوؽ الصوتية عمى القمب في الصدمة األنتانية في قسـ الطوارئ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػةةعجاـالجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستمجدي أحمد لولح    / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـالتخدير والعناية والمركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستياسر إبراىيـ فتحي    / د.ػ أ

 المنوفيػػة ةعجاـالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس بفاطمة الزىراء عبد المنعـ إبراىيـ  / ػ   د
  أحمد محمد رفعت عمى القصاص  ماجستير جراحة العظام/طـــ 5

 :   الرسالةموضوع
 .تقييـ استخداـ المسمار النخاعي المرف في عالج كسور عظمتي الساعد في اليافعيف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستبياء الديف محمد السروي   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ مساعد بأستأحمد إبراىيـ زايده    / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـمدرس بأحمد نصر الديف البربري   / ػ   د

  عمر عبد العزيز موسي الجمل  ماجستير جراحة العظام/طـــ 6
 :   الرسالةموضوع

 .تثبيت كسور مدور عظمة الفخذ باستخداـ مسمار نخاعي إكسبرت 
 : المشرفون 

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستأيمف محمد عبيد    / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ مساعد بأستعادؿ إبراىيـ الصعيدي   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـمدرس بأحمد عمى عبيد    / ػ   د

  خالد عماد سعد    ماجستير جراحة العظام/طـــ 7
 :   الرسالةموضوع

 .نتائج التثبيت النخاعي الفوري في عالج الكسور المفتوحة لعظمتي الساؽ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستمحمود محمد ىدىود   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ مساعد بأستعمرو صابر السيد   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـمدرس بعماد عيد العجرودي   / ػ   د

  محمد السيد فيمي عوض  ماجستير جراحة العظام/طـــ 8
 :   الرسالةموضوع

. دراسة نتائج تثبيت كسور مشطيات اليد عف طريؽ الفتح المحدود بواسطة مسمار نخاعي عكسي بدوف رأس 
 : المشرفون 

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ بأستبياء الديف محمد السروي   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـاذ مساعد بأستأحمد إبراىيـ زايده    / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـمدرس بأحمد نصر الديف البربري   / ػ   د

  المنوفيػػةةعجاـجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  قسـمدرس بأسامة عبد المحسف شريؼ   / ػ   د
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  محمد أحمد أحمد النعا   ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 9

 :   الرسالةموضوع
القيمة التنبؤية لنسبة الخاليا األحادية إلى البروتيف الدىني عالي الكثافة مف الكوليستروؿ لتقييـ شدة مرض الشرياف التاجي في 

 .مرضي الشرياف التاجي المستقر 
 : المشرفون 

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستأحمد مختار القرش    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس بىند محمد عبده الديب   / ػ د

  كريم محمد جمال عبد السميع  ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 10
 :   الرسالةموضوع

تقييـ كفانة البطيف األيمف باستخداـ تقنية التتبع النقطي بالموجات فوؽ الصوتية لدي المرضي الشباب المصابيف باحتشاء عضمة 
 . القمب والذيف تمت معالجتيـ عف طريؽ القسطرة التداخمية لمشرياف التاجي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بمحمود كامؿ أحمد    / ػ   د

  القاىػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومي  استشاريأمؿ عبد السالـ    / ػ   د

  محمد يحيي عمى    ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 11
 :   الرسالةموضوع

 .العالقة بيف شدة ضيث الشراييف التاجية ومقاومة األنسوليف في المرضي المصابيف بالبوؿ السكري 
 : المشرفون 

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستريحاب إبراىيـ ياسيف   / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس بفاطمة الزىراء عبد المنعـ    / ػ د

  محمود حنفي قباري عبد المجيد  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 12
 :   الرسالةموضوع

مقارنة العالج الكمي لمشراييف التاجية المصابة بعالج الشرياف المسبب لمجمطة أثناء القسطرة العالجية األولية لمرضي األحتشاء 
 .الحاد لعضمة القمب 

 : المشرفون 
  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستعبد اهلل مصطفي كماؿ   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـمدرس بوساـ الديف حداد الشافعي   / ػ   د

  أحمد عاطف البقيعي   دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 13
 :   الرسالةموضوع

في مرضي االرتجاع الشديد بالصماـ الميترالي قبؿ وبعد إجراء استبداؿ  (االلتواء وفؾ االلتواء)دراسو ميكانيكية البطيف األيسر 
 .دراسة بتصوير التتبع الرقطي : الصماـ الميترالي 

 : المشرفون 
 المنوفيػػة ةعجاـأمراض القمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ

  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بمحمود كامؿ أحمد    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـب مدرسىند محمد عبده الديب   / ػ   د
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  محمد لطفي محمد عيسي  دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 14

 :   الرسالةموضوع
الفائدة اإلكمينيكية لقياس الزواية بيف الشرياف اإليسر االمامي النازؿ وجذع الشرياف التاجي عف طريؽ القسطرة التشخيصية 

 .وعالقتيا بضيؽ الشراييف التاجية 
 : المشرفون 

 المنوفيػػة ةعجاـأمراض القمب واألوعية الدمويػػػػة بكمية الطب  قسـاذ ورئيس أستوالء فريد عبد العزيز   / د.ػ أ
  المنوفيػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد بمحمد يحيي عبد الخالؽ   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب  قسـب مدرسىند محمد عبده الديب   / ػ   د
  القاىػػػػػػػػػػػػػػرةةعجاـأمراض القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومي  استشاريمحمد أسامة طو    / ػ   د
  آية حسن محمد الجندي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 15

 :   الرسالةموضوع
 . في مصؿ الدـ في مرضي الثعمبة 70دراسة مستوي بروتيف الصدمة الحرارية 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب األ قسـاذ بأستمصطفي محمد سميماف   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  قسـمدرس بإيماف صالح الديف السيد عرفات  / ػ   د

  مي محمد غازي الخولي  ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية /طـــ 16
 :   الرسالةموضوع

 . لمعامؿ النخر الورمي ألفا وعالقتة بمرضي الصدفية 238 و308االرتباط بيف التعدد الجيني 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـمراض الجمدية والتناسمية بكمية الطب األ قسـاذ بأستماجدة مصطفي حجاج   / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـالكيمياء الحيوية الطبية بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأستنسريف جماؿ الديف اليمباوي  / ػ   د

  محمد صالح أبو الفتح الحفناوي ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 17
 :   الرسالةموضوع

 . االكميمي في تقييـ التصوير بالرنيف المغناطيسي أللـ أسفؿ الظير (STIR)دور إضافة تسمسؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصية قسـاذ مساعد بأستمحمد شوقي عبد اهلل    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بدينا ممدوح سراج    / ػ د

  الزىراء عبد اهلل خميل أبو الحسن ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 18
 :   الرسالةموضوع

 .دور التصوير بالرنيف المغناطيسي في تشخيص وتحديد مراحؿ سرطاف المستقيـ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشخيصية قسـاذ بأستالسيد المكاوي السيد   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بياسميف حسني حميده   / ػ   د
  رييام سيد أحمد محمد الجندي  ماجستير األشعة التشخيصية /طـــ 19

 :   الرسالةموضوع
 .توحيد القيـ المرجعية لحجـ معدة الجنيف في الحمؿ الطبيعي 

 : المشرفون 
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  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصية قسـاذ مساعد بأستأشرؼ أنس زيتوف    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بطارؽ فوزي عبد الال    / ػ د

  محمد حسام عبد المقصود جعفر ماجستير طب األطفال /طـــ 20
 :   الرسالةموضوع

 .فائدة الكوبيبتف لمتنبؤ بالنتائج السريرية عمى المدي الطويؿ لمرضي األطفاؿ الذيف يعانوف مف قصور القمب 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ ورئيس أستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بعميا عيدي عبد العزيز   / ػ   د

  إيمان حمدي عبد العزيز ىويدي ماجستير طب األطفال /طـــ 21
 :   الرسالةموضوع

 .معدؿ انتشار ألـ البطف بيف أطفاؿ المدارس االبتدائية في مدينة أشموف محافظة المنوفية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستفييمة محمد حساف    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ ورئيس أستأحمد أنور خطاب    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـزميػػػػػؿ بمحمد شكري الحاروف   / ػ   د

  أحمد سعيد محمد النشار  ماجستير طب األطفال /طـــ 22
 :   الرسالةموضوع

دراسة العامؿ المحفز لمستعمرة كرات الدـ البيضاء المحببة كموشر لألطفاؿ المصابيف بااللتياب الرئوي الناتج عف جياز التنفس 
 .الصناعي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستنجواف يسري صالح   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الكيمياء الحيوية الطبيػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمنى صالح الديف حبيب   / ػ   د

  محمد متولي عبده سمطان  ماجستير طب األطفال /طـــ 23
 :   الرسالةموضوع

 .القيمة التنبؤية لمستوي ىرموف النمو في الدـ لدي األطفاؿ الذيف يعانوف مف حاالت حرجة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستمحمد سعيد المكاوي   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بعميا عيدي عبد العزيز   / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس ببالؿ عبد المحسف منتصر   / ػ   د

  دينا حسن محمود عثمان  ماجستير طب األطفال /طـــ 24
 :   الرسالةموضوع

 . في االطفاؿ المصابيف بداء السكري مف النوع األوؿ Il2RAتعدد األشكاؿ الجيني ؿ 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستسيير سيد أبو العال   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طػػػػػػػػػب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ مساعد بأستنجالء فتحي برسيـ   / ػ   د

  سمر كرم إبراىيم شعالن  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 25
 :   الرسالةموضوع
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 .مقارنة تنظيؼ مقابؿ عدـ تنظيؼ الرحـ بعد والدة المشيمة أثناء العممية القيصرية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ بأستمحمد محمود فيمي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بىبة ماجد أبو شادي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بمحمد زكريا ساير داير    / ػ   د

  أميمة جودة محمد عبد المطيف  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 26
 :   الرسالةموضوع

مقارنة بيف تأثير عقار الميتروزوؿ وتأثير عقاري الكموميفيف والتاموكسيفيف معا في حث التبويض لدي النساء الالتي يعانيف مف 
 .العقـ نتيجة متالزمة المبيض متعدد التكيسات في الحاالت المقاومة لمكموميفيف 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ مساعد بأسترجب محمد داوود    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بىبة ماجد أبو شادي    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بمحمد عبد اهلل رزؽ    / ػ   د

  نسرين محمد أمين عفيفي  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 27
 :   الرسالةموضوع

التغيرات األيضية بيف النساء المفرطات الوزف والبدينات باستخداـ نظاميف مختمفيف مف حبوب منع الحمؿ المركبة إيثينيؿ 
 .دروسبيرونوف /إستراديوؿ

 : المشرفون 
  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ مساعد بأسترجب محمد داوود    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بىبة فرج سالمة     / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بمحمد عبد اهلل رزؽ    / ػ   د

  أحمد فتحي إبراىيم   دكتوراه التوليد وأمراض النساء /طـــ 28
 :   الرسالةموضوع

 .مقارنة بيف استئصاؿ العقدة الميمفاوية الحارسة واستئصاؿ العقد الممفاوية كاممة في عالج سرطاف بطانة الرحـ  
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ بأستمحمد إسماعيؿ صبري    / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ مساعد بأستعالء الديف فتح اهلل الحمبي   / ػ   د

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ مساعد بأستمحمد عبد الغني عمارة   / ػ   د

  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ أستاذ مساعد جراحة األوراـ بمعيد األوراـعادؿ فتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    / ػ   د

  فتحي محمد بحيري   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 29
 :   الرسالةموضوع

 .تقييـ دقة الموجات فوؽ الصوتية ثنائية األبعاد في تشخيص لحمية الغشاء المبطف لمرحـ أثناء النزؼ الرحمي 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ بأستحامد السيد المقوة     / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ مساعد بأستعالء الديف فتح اهلل الحمبي   / ػ   د

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بأميرة أحمد فتحي    / ػ   د

  ىند أحمد عمى كميب   ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 30
 :   الرسالةموضوع
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 .تطبيؽ البالزما ذاتية الصفيحات الغنية عمى التئاـ الجروح بعد القيصرية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ بأستأسامة عمى الكيالني    / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ مساعد بأستنبية إبراىيـ الخولي   / ػ   د

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بداليا إبراىيـ محمد مرسي   / ػ   د

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب مدرس بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةريـ محسف الخولي    / ػ   د
  شيماء سعد رزق عيسي  ماجستير التوليد وأمراض النساء /طـــ 31

 :   الرسالةموضوع
 .التنبؤ بوجود التصاقات بالحوض في الوالدة القيصرية المتكررة عف طريؽ استخداـ عالمات تمدد الجمد وخصائص أثر الجرح 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ بأستحامد السيد المقوة     / د.ػ أ

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـاذ مساعد بأستنبية إبراىيـ الخولي   / ػ   د

  المنوفيػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب التوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـمدرس بأيمف السيد سميماف    / ػ   د

  رشا أحمد كامل المييي   ماجستير الطفيميات الطبية /طـــ 32
 :   الرسالةموضوع

 دراسة تأثير بروميد االزوكسيميرا مقارنة بالنيتازوكسنيد عمى الفئراف المثبطو مناعيا والمعدية معمميا بالكريبتوسبوريديـ بأرفوـ
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستمني محمد كامؿ السبكي    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستنانسي محمود حربو    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بأماني فوزي عطية     / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الطفيميات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بنيي محمد كماؿ أبو حسيف  / ػ   د

  ىبو أشرف المالكي   ماجستير األمراض الباطنة العامة/طـــ 33
 :   الرسالةموضوع

دراسة مسح األمراض الشراييف الطرفية بواسطة مؤشر الكاحؿ العضدي في مرضي السكر الذيف اليعانوف مف أي مضاعفات 
 .لمسكر 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستعالء الديف عبد السالـ داوود  / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمي أشرؼ كامؿ    / ػ   د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بمحمود سعيد الدسوقي    / ػ   د

  جياد رشدي عبد المقصود  ماجستير طب وجراحة العين/طـــ 34
 :   الرسالةموضوع

 .مقارنة نتائج وضع دعامة القناة الدمعية المثبتة ذاتيا في مقابؿ اإلصالح الجراحي في عالج ضيؽ النقطة الدمعية 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـاذ بأستحاتـ محمد جاد مرعي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـاذ بأستسامح سعد مندور    / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بأحمد محمد شبؿ    / د.ػ أ
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  عمياء عمى أبو فدان   دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتيا/طـــ 35

 :   الرسالةموضوع
لمطحاؿ عف طريؽ الجمد المقارنة باستئصاؿ الطحاؿ الجراحي لعالج نشاط الطحاؿ في  (الكي الحراري)استخداـ الميكروويؼ 
 .مرضي التميؼ الكبدي 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأستىاني سعيد صبري    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ اذ جراحة الكبد والقنوات المرارية بمعيد الكبد القوميأستحساـ الديف محمد سميماف   / د.ػ أ

  عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األشعة التشخيصية قسـاذ بأستمحمد الغريب أبو المعاطي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض المتوطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـمدرس بأيمف أحمد صقر    / ػ   د

  ىايدي محمد أبو ضيف  ماجستير طب األسرة/طـــ 36
 :   الرسالةموضوع

 .العوائؽ تجاه تفعيؿ الزيارات المنزلية في مرافؽ الرعاية الصحية األولية في مدينة السالـ بالقاىرة 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـاذ مساعد بأستنجوي نشأت حجازي    / ػ د

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـمدرس بمروة محمد محسب    / ػ د

  أميرة زكي يس بدوي   دكتوراه الباثولوجيا اإلكمينيكية/طـــ 37
 :   الرسالةموضوع

التقييـ المختبري لجودة التخزيف البارد عمى وحدات الصفائح الدموية باستخداـ أو بدوف استخداـ محوؿ الصفائح المضاؼ 
 .واستخداميا العالجي في مرضي األوراـ 

 : المشرفون 
  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـاذ ورئيس أستروحية حسف العدؿ    / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية قسـاذ بأستإيماف عطية التونسي   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلكمينيكية قسـمدرس بريياـ صالح الزيات   / ػ   د

  والء خميس حسن أبو ىاشم  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي/طـــ 38
 :   الرسالةموضوع

 .العالقة بيف قصور الغدة الدرقية واضطرابات المزاج 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسيػػػة قسـاذ بأستأيمف عبد الفتاح الحداد   / د.ػ أ

 المنوفية ةعػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب األمراض العصبية والنفسيػػػة قسـاذ مساعد بأستعفاؼ زيف العابديف رجب   / ػ   د
  كارمن كامل صموئيل   ماجستير طب وجراحة العين/طـــ 39

 :   الرسالةموضوع
تقييـ جفاؼ العيف بعد جراحة تصحيح اإلبصار عف طريؽ اإلستخراج العديسي بشؽ صغير بإستخداـ ليزر الفيمتوثانية 

  .(فيمتوليزؾ)مقارنة بو بعد جراحة تصحيح تحدب القرنية بإستخداـ ليزر الفيمتوثانية  (فيمتوسمايؿ)
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـاذ بأستخالد الغنيمي سيد أحمد   / د.ػ أ

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب وجراحة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قسـمدرس بأحمد محمد شبؿ فايد   / ػ   د
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  آالء مسعد مصطفي محمد  ماجستير طب األطفال/طـــ 40
 :   الرسالةموضوع

 . شيرا مف العمر 30تطوير وقياس صحة منحني تطور نمو األطفاؿ المصرييف الذيف تتراوح أعمارىـ حتى 
 : المشرفون 

  المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـاذ بأستعمى محمد الشافعي   / د.ػ أ

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بكمية الطب طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمدرس بوائؿ عباس بحبح    / ػ   د
  عمرو يسري عبد الجواد محمد امام ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية /طـــ 41

 :   الرسالةموضوع
التقييـ المبكر والمتأخر لوظيفة البطيف األيسر باستخداـ اإلجياد الطولي االنقباضي بعد القسطرة التداخمية األولية لمشراييف 

 .دراسة بتصوير التتبع الرقطي : التاجية 
 : المشرفون 

 المنوفيػػة ةعجاـأمراض القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب واألوعية الدمويػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستسعيد شمبي منتصر   / د.ػ أ
 المنوفيػػة ةعجاـأمراض القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب واألوعية الدمويػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأستمحمد فيمي النعماني   / د.ػ أ

أمراض القمب واألوعية الدموية بمعيد القمب القومي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  استشاريعبد الرحمف حسف البقيري   / ػ   د
  332/4/12/2019الموضوع رقم 

 :منح الدرجة لكل من عمى النحو التالي  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
التقدير التخصص الدرجة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م 
ػػػػػػػػػػػ أمراض القمب واألوعية الدموية دكتوراه ىشاـ محمد سعد طايؿ / ط 1
ػػػػػػػػػ اليستولوجيا دكتوراه شيماء عبد الجواد عبد الدايـ / ط 2
ػػػػػػػ التخدير والعناية المركزة دكتوراه منار سراج الديف محمد العسمي / ط 3
ػػػػػػػػػػ جراحة العظاـ دكتوراه سميماف حسف حسف زلمو / ط 4
ػػػػػػػػػػػػػػػػ الطب الطبيعي دكتوراه جيياف دسوقي فايد فايد /ط 5
ػػػػػػػػػػ الصحة العامة وطب المجتمع دكتوراه يسرا عمى الغمباف / ط 6
ػػػػػػػػػػػػػ الصحة العامة وطب المجتمع دكتوراه شيماء يحيي عبد الرؤوؼ  / ط 7
جيد جدا أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير صفوت عصاـ أحمد عبد العاؿ / ط 8
جيد جدا األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير  مروة عمى عبد الحميد / ط 9
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير  أسماء فوزي أحمد سالمة /ط 10
جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير أمؿ شفيؽ حامد عمر / ط 11
// جيدالتوليد وأمراض النساء ماجستير ىبو محمد محمود الفقي / ط 12
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير عالء نبيو عبد اهلل / ط 13
// جيدأمراض الباطنة العامة ماجستير إسالـ سامي سالـ / ط 14
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير منى عبد العزيز البحيري / ط 15
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير محمد محمد محمد الشبيني / ط 16
// جيدطب األطفاؿ ماجستير محمد محمد صبحي زايد /ط 17
جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير نادية عطية محمد مقاوي / ط 18
// جيدجراحة العظاـ ماجستير عبد اهلل محمد  محمد الشاؿ / ط 19
// جيدجراحة العظاـ ماجستير محمد السيد الخولي / ط 20
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// جيدجراحة العظاـ ماجستير محمد شحات محمد عبد العاؿ / ط 21
// جيدجراحة العظاـ ماجستير تامر عيد نصر خضر / ط 22
// جيدجراحة العظاـ ماجستير أحمد محمد نجيب سعيد كشؾ / ط 23
جيد جدا طب األسرة ماجستير إسالـ ماىر حسف قنصوة / ط 24
// جيدالجراحة العامة ماجستير عبد الرحمف محمد المميجي / ط 25
جيد جدا الجراحة العامة ماجستير مصطفي محمد مصطفي أبو قورة / ط 26
جيد جدا طب وجراحة العيف  ماجستير إيماف سيؼ النصر عبد الستار حماد /ط 27
جيد جدا طب وجراحة العيف  ماجستير أحمد سامي مصطفي عثماف / ط 28
// جيدطب وجراحة العيف  ماجستير مصطفي ىماـ أحمد ىماـ /ط 29
// جيدطب وجراحة العيف  ماجستير إسماعيؿ عبد الحي إسماعيؿ / ط 30
جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير نياؿ أحمد رشدي / ط 31
// جيدطب الحاالت الحرجة ماجستير محمد صبحي عمى الديب /ط 32
// جيدجراحة األذف واألنؼ والحنجرة ماجستير إيناس محمد الفخراني / ط 33
جيد جدا جراحة األذف واألنؼ والحنجرة ماجستير أحمد حممي السيد محمود زياف / ط 34
جيد جدا طب األطفاؿ دبمـو دعاء صالح حممي / ط 35
جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير محمد عباس توفيؽ / ط 36
// جيدجراحة األذف واألنؼ والحنجرة دبمـو رباب حسف أحمد عبد المعطي / ط 37
//  جيدجراحة العظاـ دبمـو محمود محمد محمود الخولي / ط 38

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.... الموافقة 

  333/4/12/2019الموضوع رقم 

 2019دور أكتوبر : منح كل من  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
.  الدبمومة المينية في السموم والكيمياء الطبية الشرعية :  أوال 
محمد عبد الفتاح عبد العزيز ممتاز /سوزاف حمدي سيد أحمد  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
أسماء محمد السيد عبد الباقي ممتاز / ىديؿ مجدي محمود محمد  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
نبيمة عمى محمد الديب  ممتاز / أحمد محمد محمد محمد  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
ندا جماؿ مختار زايد  ممتاز / سحر عاصـ أحمد برغش  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
رحاب جماؿ إبراىيـ قبالي  ممتاز  / ميادة إبراىيـ عبد الحي  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
ميا عبد المرضي ىاشـ عبد العاؿ ممتاز  / نوراف لؤي محمد الصايـ  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
منى صادؽ أحمد طو  ممتاز / الشيماء عبد المرضي محمد  ممتاز  ػػػػػ ط/ػػػػػ ط
سممي أحمد جماؿ عبد الفتاح ممتاز / ىبو عبد المعز محمد يوسؼ ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
روضة فتحي خيرات ناجي  ممتاز / إسراء محمد إبراىيـ الحريري ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
ياسميف محمد جابر الطباخ  ممتاز / آالء مجدي شكري أحمد  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
رجاء أحمد عيد حسيف  ممتاز / محمود عبد العزيز محمود الطباخ ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
أحمد رمضاف حساف اماـ  ممتاز / زىراء مصطفي عميوه  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
سارة شوقي متولي األكوؿ  ممتاز / سيا محمد فتحي عبد الحميـ ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
أسماء إبراىيـ محمود عبد الحميد ممتاز / رانيا إسماعيؿ السيد جادو  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
محمود أبواليزيد محمد  جيد جدا / ىند الشناوي محمود الشناوي جيد جدا  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
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ىاجر جماؿ عزت   جيد جدا   / رقية عبد السالـ محمد الشافعي جيد جدا  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
ياسميف طمعت مصطفي  جيد جدا  / رغدة محمد عبد الظاىر  جيد جدا  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
محمود محمد حسيف حسف  جيد جدا  / عبد الرحمف ناصر جودة  جيد جدا  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
ندي عبد المنعـ عبد الرؤوؼ جيد جدا  / آال عاطؼ بيومي   جيد جدا  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
// أحمد وئاـ أبو اليزيد  جيد/ ػػػػػ ط//  راجية ممدوح رأفت الشناوي  جيد/ ػػػػػ ط

 الدبمومة المينية في مسرح الجريمة ودورىا في خدمة العدالة: ثانيا 
محمد عبد الحميد عبد الرحيـ ممتاز / إسالـ محمد السيد الكومي  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
سارة سعيد صالح   ممتاز / محمد ضياء الديف حسف  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
محمد عصاـ محمد عيسي  جيد جدا / حسف فايز حسف عمى  ممتاز  ػػػػػ ط/ ػػػػػ ط
أحمد سالماف سالـ   جيد جدا / ذكي محمد ذكي الشربيني  جيد جدا  ػػػػػ ط/ػػػػػ ط
سموي سعيد عبد الحميد العسمي جيد جدا / ػػػػػ ط

القــــرار 

. ويرفع لمجامعة .... الموافقة  
  334/4/12/2019الموضوع رقم 

العمل في إنياء الطمبات الخاصة بطالب الدراسات العميا  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
  وذلك بمقابل مادي وقدره IT من خالل ميندسي الــ 16/2/2020 حتى 15/1/2020بدورة القيد القادمة التي بدأ في 

فادة النت ومراجعتيا وتوقيعيا من خالل ميندس  ( جنية15) وكيل الكمية / د. و أ ITمقابل عمل استمارة القيد نسختين وا 
. لمدراسات العميا 

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة.... الموافقة 

  335/4/12/2019الموضوع رقم 

داخل أنشطة " إنشاء وحدة خدمات لوجستية في الكمية  الموافقة عمى ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
وذلؾ إلنياء جميع األوراؽ الخاصة لطمبة الدراسات العميا واإلفادات المطموبة واستمارات القيد وكؿ ما يتعمؽ بيذا الشأف " المكتبة

وذلؾ منعا لعبث وتدخؿ المكاتب الخارجية التي تعمؿ عي ىذا الشأف مما يعود باألثر السيئ عمي سير العمؿ بوحدة الدراسات 
العميا عمى أف يكوف ما يدفع مف مصروفات في ىذا الشأف موجة إلى كمية طب جامعة المنوفية ويتـ التعامؿ مع المبالغ 

المحصمة مثؿ أي وحدة ذات طابع خاص بالكمية وعمى أف يتـ تخصيص جزء منيا لتجييز وحدات الدراسات العميا باألجيزة 
. والكمبيوترات الالزمة لسرعة إنياء العمؿ عمى أكمؿ وجو بما يتناسب مع مكانة الكمية والجامعة 

. في ىذا االتجاه وضع برتوكوؿ عمؿ مع مسئوؿ المكتبة لتحديد الموارد البشرية المطموبة 
. يمنع منعا باتا التعامؿ أو قبوؿ أي أوراؽ غير مجيزة في ىذه الوحدة المراد إنشائيا 

القــــرار 

ويرفع لمجامعة .... الموافقة 
  336/4/12/2019الموضوع رقم 

مجمس قسم الباطنة العامة عمى استكاممي الجزء الثالث البحثي  موافقة ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
  .2016حاصمة عمى درجة دبمـو أمراض الباطنة العامة دور أبريؿ مي محمد نجيب عبد اليادي / لمطبيبة (الرسالة)

القــــرار 

ويرفع لمجامعة .... الموافقة 
 
 
 

  337/4/12/2019الموضوع رقم 
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 . 2019دور أكتوبر  (دبموم ـ ماجستير ـ دكتوراه)اعتماد نتيجة الدراسات العميا الجزء األول 
القـــرار  

:  الموافقة عمى 
.  ويرفع لمجامعة .. عمى النحو التالي اعتماد النتيجة ػ 1

: الدبموم : أوال 
النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م 

% 88.9 8 1 1 8 9األمراض الجمدية والتناسمية  1
% 70 21 9 4 30 34طب األطفاؿ  2
% 62.5 5 3ــــــ  8 8طب المناطؽ الحارة  3
% 75 6 2 3 8 11القمب واألوعية الدموية  4
% 33.33 1 2 1 3 4طب األسرة  5
% 21.42 3 11 1 14 15الباثولوجيا اإلكمينيكية  6
% 55 11 9 1 20 21طب وجراحة العيف  7
% 75 21 7 5 28 33التوليد وأمراض النساء  8
% صفرـــ  2ــــ  2 2األشعة التشخيصية  9
% 100 3ـــــ  1 3 4جراحة المسالؾ البولية  10
% صفرــــ  1ــــ  1 1الطب الطبيعي  11
% 28.57 2 5 1 7 8التخدير والعناية المركزة  12
% 53.84 7 8 10 13 23أمراض الباطنة العامة  13
% 100 1ــــ  1 1 2جراحة األنؼ واألذف والحنجرة  14
% 100 2ــــ ـــــ  2 2األمراض العصبية والطب النفسي  15
% صفرــــــ  2 1 2 3طب الصناعات والصحة المينية  16
% 66.66 6 3 1 9 10جراحة العظاـ  17
% 62.5 5 3 2 8 10الجراحة العامة   18

: الماجستير : ثانيا 
النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م 

% 100 8ــــ  1 8 9القمب واألوعية الدموية  1
% 100 1ـــــ  2 1 3الباثولوجيا اإلكمينيكية  2
% صفرـــــ  1 1 1 2األنؼ واألذف والحنجرة  3
% 42.85 3 4ــــ  7 7األمراض العصبية  4
% 75 6 2 3 8 11الجراحة العامة  5
% 33ر33 5 10 1 15 16األشعة التشخيصية  6
% 92.30 12 1 1 13 14التوليد وأمراض النساء   7
% 100 2ـــ ــــ  2 2الطب الطبيعي  8
% 100 1ـــــ  3 1 4طب المناطؽ الحارة  9
% 100 3ــــ ــــ  3 4األمراض الجمدية والتناسمية  10
% 100 1ــــ ــــ  1 1الطب الشرعي والسمـو  11
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% 75 9 3 4 12 16طب األطفاؿ  12
% 66.66 20 10 3 30 33طب وجراحة العيف  13
% 61.53 8 5 3 13 16الباطنة العامة  14
% 100 1ــــ ـــــ  1 1الميكروبيولوجيا  15
% 100 1ـــ  1 2 3األمراض الصدرية والتدرف  16
% 100 1ـــ ــــ  1 1الطفيميات  17
% 100 1ــــــــ ـــــــ  1 1التشريح  18
% 33.33 3 6 2 9 11التخدير والعناية المركزة  19
% 66.66 2 1 1 3 4طب األسرة  20
% 83.33 10 2 3 12 15جراحة العظاـ  21
% 100 1ــــ ـــ  1 1طب الصناعات  22
% 100 1ــــــ ـــــــــ  1 1الفسيولوجيا  23
% 30 7 3 3 10 13طب الحاالت الحرجة  24
% 75 3 1ــــ  4 4الباثولوجيا   25

: الدكتوراه : ثالثا 
النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م 

% 50 4 4ــــ  8 8الباطنة العامة  1
% 100 1ـــ ـــ  1 1األمراض العصبية  2
% 25 1 3ـــ  4 4الباثولوجيا اإلكمينيكية  3
% 60 3 2 1 5 6طب الحاالت الحرجة  4
% 27.27 3 8 3 11 14القمب واألوعية الدموية  5
% 100 1ـــ ــــ  1 1األمراض الجمدية والتناسمية  6
% 50 2 2ـــ  4 4التوليد وأمراض النساء  7
% 22 2 7ـــ  9 9التخدير والعناية المركزة  8
% 50 3 3ـــ  6 6جراحة العظاـ  9
% 42.8 3 4 1 7 8الجراحة العامة  10
% 100 2ـــ ـــ  2 2طب األسرة  11
% 100 1ـــ  1 1 2جراحة المسالؾ البولية  12
% 100 1ـــــ ـــ  1 1الطب الطبيعي  13
% 8.3 1 10 1 11 12طب وجراحة العيف  14
% 100 1ـــــــ ــــــ  1 1السمعيات  15
% 43 6 8 2 14 16جراحة التجميؿ والحروؽ  16
% 50 2 2ــــ  4 4جراحة القمب والصدر  17
% 100 6ـــ  1 6 7الباثولوجيا  18
 
 

 : موضوعات البحوث العلمية : سابعا
  338/4/12/2019الموضوع رقم  
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:  الموافقة عمى تسجيل أبحاث لكل من ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم   م 
 3أستاذ مساعد التشريح واألجنة نيي محيي عيسي / د 1
 1مدرس التشريح واالجنة ميا عبد الفتاح البمتاجي / د 2
 2أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية نسريف جماؿ الديف اليمباوي /د 3
 3أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية صفاء إبراىيـ طايؿ / د 4
 4أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية سالي محمد الحفناوي / د 5
 2مدرس  الكيمياء الحيوية شيماء الشافعي سميماف / د 6
 2مدرس الكيمياء الحيوية أماني عبد الحكيـ صالح / د 7
 2مدرس الفارماكولوجيا صفا رياض عبد السالـ / د 8
 2مدرس الباثولوجيا آيات شعباف شعباف /د 9
 8أستاذ مساعد الباثولوجيا ىالة سعيد الربعي / د 10
 5مدرس الميكروبيولوجيا رشا جالؿ مصطفي /د 11
 10مدرس الصحة العامة وطب المجتمع عزيزة سعد محمد البدري / د 12
 23مدرس الصحة العامة وطب المجتمع شيماء شريؼ زكي سميماف / د 13
 4مدرس سمعيات األنؼ واألذف والحنجرة أسماء صالح معطي / د 14
 4أستاذ مساعد طب األسرة أمؿ أحمد سالمة / د 15
 4أستاذ مساعد  طب األسرة نورا عبد اليادي خميؿ / د 16
 13أستاذ مساعد الباطنة العامة أحمد محمد زىراف / د 17
 8مدرس الباطنة العامة عماد محمد الشبيني / د 18
 10أستاذ مساعد األمراض الصدرية والتدرف ميا يوسؼ الحفناوي / د 19
 11أستاذ مساعد أمراض القمب واألوعية الدموية وليد عبده إبراىيـ /د 20
 7مدرس األمراض المتوطنة نجالء سعيد العبد / د 21
 8زميؿ األمراض المتوطنة أيمف عبد الحميـ الجمؿ / د 22
 5مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية أميرة محمد فؤاد عبده /د 23
 4مدرس األشعة التشخيصية دينا ممدوح سراج / د 24
 8مدرس الجراحة العامة محمد عبد الجميؿ البمشي /د 25
 9أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد عالء الديف فتح اهلل الحمبي / د 26
 9أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد عالء مسعود عبد المجيد /د 27
 11مدرس أمراض النساء والتوليد محمد السباعي عنتر / د 28
 8أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد محمد عبد الغني عمارة / د 29
 16أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد محمد عبد اهلل رزؽ / د 30
 8أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد رجب محمد داود / د 31
 11أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد نبيو إبراىيـ الخولي / د 32
 14مدرس أمراض النساء والتوليد إبراىيـ عمى سيؼ النصر /د 33

القــــرار 

 ويرفع لمجامعة ... الموافقة 

  339/4/12/2019الموضوع رقم 
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مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف لمتسجيؿ  ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.أمذكرة 
( 1)بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت المجنة بتعديل  (42)تمت الموافقة عمى بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

. بروتوكول دكتوراه 
القــــرار 

 الموافقة 
 

: القيم والمبادئموضوعات : ثامنا
  340/4/12/2019الموضوع رقم 

المدرس بقسـ التشريح أحمد سعيد سالم سالمان /  األوراق المقدمة من دػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
بيتر وجمور األستاذ / د.لمتابعة اإلجراءات تـ مخاطبة أ... وعمـ األجنة بالكمية لمحصوؿ عمى المقب العممي لدرجة أستاذ مساعد 

 حتي 2007المشارؾ بجامعة نوتنجياـ إنجمترا لإلستفسار عف دور الباحث وتقييـ دوره في البحث لمدة ثالث سنوات بداية مف 
.  أثناء تقديـ وعمؿ البحث كاف أحد أفراد فريؽ العمؿ المشاركيف في البحث وتـ نشر البحثيف أثناء فترة عممو  2010

القــــرار 

 .الموافقة عمى موافقة المشرؼ األجنبي وتقرير المجنة 
  341/4/12/2019الموضوع رقم 

المدرس بقسـ نرمين محمد نور الدين إبراىيم /  األوراق المقدمة من دػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.مذكرة أ
لمتابعة اإلجراءات يتـ تشكيؿ لجنة مف ... التشريح وعمـ األجنة بالكمية لمحصوؿ عمى المقب العممي لدرجة أستاذ مساعد 

بشرط أف ال يكوف لعضو المجنة أي دور إداري  (التشريح وعمـ األجنة ػػػػ الباثولوجي ػػػػ اليستولوجي  )التخصصات العممية اآلتية 
. داخؿ األقساـ العممية أو خارجيا وتقـو المجنة بتقديـ تقرير وافي يشمؿ درراسة ماأشار اليو تقرير لجنة الترقيات بالنسبة ليا

القــــرار 

 .الموافقة عمى رفع التقرير المجنة العممية لمتظممات 
  342/4/12/2019الموضوع رقم 

جوف لودزمف رئيس تحرير مجمة التخدير / د. اإليميؿ المرسؿ مف أػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ذكرة أم
وتـ دراسة الموضوع وفحصو مع كافة األطراؼ ... أشرؼ اسكندر األستاذ المساعد بقسـ التخدير / والعناية المركزة بشكوي ضد د

. جوف لودزمف / أشرؼ اسكندر إلرسالو لمدكتور / وجاري تجييز الرد بكافة اإلجراءات المتخذه ضد د
القــــرار 

 الموافقة

: ما يستجد من أعمال: تاسعا
  343/4/12/2019الموضوع رقم 

 رغبة الكمية في التعاوف مع المؤسسات العممية الطبية بالدوؿ العربية ػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ذكرة أم
: واألفريقية تضمف األتي 

. ػ تبادؿ المجالت والدوريات والبحوث العممية التي تصدر عف الجيتيف 1
. ػػ تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه 2
. ػػ االشتراؾ في خطط الدراسات العميا لطمبة الدكتوراه نظاـ قنوات اإلشراؼ المشترؾ 3
. ػػ اقتراح وتنفيذ مشروعات بحثية عممية وتطبيقية مشتركة 4
. ػػ تبادؿ المنح الدراسية والتدريبية 5
. ػػ أخطار كؿ مف الطرفيف بالمؤتمرات واالجتماعات التي تتـ وكذا إقامة إسبوع ثقافي في كال البمديف 6
. ػػػ إعداد برامج لزيارة مستشفيات وكميات الطب والتمريض بيف البمديف 7
. ػػػ تبادؿ الزيارات والوفود الطالبية 8
. ػػػ تطبؽ قواعد المعاممة المالية عمى المسافريف في ىذه البرامج طبقا لمقواعد المعموؿ بيا في وزارة التعميـ العالي 9
القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة ... الموافقة 
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  344/4/12/2019الموضوع رقم 

ضياء محمد ياسين /  الموافقة عمى نقؿ القيد دكتوراه سمعيات الطبيبػ بشأفوكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث / د.ذكرة أم
عصاـ بحيري رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجرة  / د.وقد اعتراض أ) مف طب المنوفية إلى طب عيف شمس عراقي الجنسية

لغاء القيد وليس لو الحؽ في استرداد  (وتـ عرض الموضوع عمى مجمس القسـ ويوصي مجمس القسـ بعدـ الموافقة عمى النقؿ وا 
. إي مصروفات 

القــــرار 

 .ويرفع لمجامعة ... الموافقة 

 

 
لى ىنا انتيى المجمس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعمن السيد األستاذ الدكتور /    وا 

 . رئيس المجمس رفع الجمسةعميد الكمية ومحمود عبد العزيز متولي قورة 
 

 
الكلية                                عميد                      أمين المجلس  

 
  محمود عبد العزيز متولي قورة/ د.عصام عبد الونيس بحيري    أ/ د.أ


