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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
   0200 /0202" للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة 

 21/1/0200فق 2الموااألحد المنعقدة يوم و
وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ  0202/0200الجامعي" لمعاـ الحادية عشرعقد مجمس الكمية "الجمسة 

عميد الكمية ورئيس المجمس  .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 27/7/0200صباح يـو األحد الموافؽ 
 بحضور كؿ مف:

  لشئوف التعميـ والطالبوكيؿ الكمية -    ناصر محمد عبد الباريػ أ.د/ 
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث     محمودػ أ.د/ طاىر عبد الستار 

 وكيؿ الكمية لشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػ أ.د/ عبد الرحمف السباعي سرحاف
   ػػا ػػئيس قسـ الباثولوجيػػػػػػػػػر      مشيرة محمد عبد الواحد ػ أ.د/
 رئيس قسـ أمراض الباطنة العامػػػػػػػة    بينسيعبد اهلل عبد العزيز ػ أ.د/ 

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

 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس    محمود السيد أبو سالـػ أ.د/ 
 رئيس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػرة     بحيريعصاـ عبد الونيس ػ أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسـ      حاتـ محمود سمطافػ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيةقسـ  رئيس   بسمة عبد المنعـ دسوقي محمدػ أ.د/ 
 قسـ جراحة التجميؿ والحػػػػروؽ  رئيس     محمد أحمد أحمػد مجاىدػ أ.د/ 
            قسـ الطفيميػػػػات رئيس    النحاسنادية صالح محمد ػ أ.د/ 

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

 الحيويػػػػػػػػػػػػػة رئيس قسـ الكيمياء   مآثر كامؿ عبد السالـ الشافعي ػ أ.د/
   الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيػػؿرئيس قسـ     سمر جابر أحمد سميماف  ػ أ.د/

 رئيس قسـ األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػة       محمد عبد الواحد جابرػ أ.د/ ػ
 رئيس قسـ األمراض الصدرية والتدرف    خميس أحمد عامر عبد الوىاب أ.د/
   أمراض القمب واألوعية الدمويػػػةئيس قسـ ر    محمد فيمي النعمانيأ.د/ػ 

 رئيس قسـ عالج األوراـ والطب النووي    ػ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة
 ة ػػػػرئيس قسـ التشريػػػح واألجنػػػػػػ      ىناء زكريا عامر نوح ػ أ.د/

 قسـ األمراض المتوطنةرئيس    ػ أ.د/ أيمف محمد عبد الغني المحمح 
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 رئيس قسـ جراحة العظػػػػػػاـ     محمود عبيدػ أ.د/ أيمف محمد 
 ةػػػػػػرئيس قسـ األمراض العصبية والنفسي    ػ أ.د/ رشا عمى مصطفي القباني 
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة رئيس قسـ   ػػ أ.د/ أمؿ فتح اهلل عبد الرحيـ مقمد

 ةػػػػػػاإلكمينيكيالطب الشرعي والسمـو قسـ  رئيس      عزة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 رئيس قسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيػػػػػػػػة    د/ ميا محمد عمى البطش أ. ػ
  جراحة القمب والصدررئيس قسـ      رفيؽ فكري برسـوػ أ.د/ ػ
 (0+5ومنسؽ برنامج الطب التكاممي)المتميزلوجي قسـ اليستو رئيس       د/ ىالة محمد الحروف أ. ػػ

  قائـ بعمؿ رئيس قسـ طب األسػػػرة      سالمةػ   د/ أمؿ أحمد 
 بقسـ الفارماكولوجيا اإلكمينيكيةمتفرغ  أستاذ   عادؿ حسيف عبدالمعطي عمر/ أ.د ػ

 بقسـ األمراض الجمدية والتناسميػػة أستاذ    عالء حسف مرعي ػ أ.د/ 
 الفسيولوجياأستاذ بقسـ    ىشاـ أحمد ضياء عبد الرازؽأ.د/  .

 األشعة التشخيصيةأستاذ بقسـ     حسف عيد حسفحاـز ػ أ.د/ 
   أستاذ بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـ    محمود محمد ىدىود أ.د/ ػ 

 أستاذ بقسـ الكيمياء الحيويػػػة     مناؿ عبد العزيز سعفافػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األمراض المتوطنة    حساـ إبراىيـ محمد عمى أ.د/ ػ 
 دأمراض النساء والتوليأستاذ بقسـ     الكيالنيأسامة عمى إبراىيـ أ.د/ ػ 

 ةػػػػػػأستاذ بقسـ األمراض العصبية والنفسي    أكثـ إسماعيؿ عبد الرحمف ػ أ.د/ 
  يفأستاذ بقسـ طب وجراحة الع     أميف فيصؿ أميف المقوة أ.د/ػ 

 عالج األوراـ والطب النوويأستاذ بقسـ     سوزاف أحمد السيد الحسنيفػ أ.د/ 
  والعناية المركػػػزة أستاذ بقسـ التخػديػر     أماني سعيد عمار أ.د/ ػ

 الطب الشرعي والسموـ أستاذ بقسـ      مفرح محمد حجازيػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الجراحة العامة     ػ أ.د/ محمد صبري مشحوت 

 ـ الباثولوجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقس    ػ أ.د/ محمد إبراىيـ شعباف
 األمراض الصدرية والتدرف أستاذ بقسـ     رنا حممي اماـ اليمباوي  ػ أ.د/
   أستاذ بقسـ أمراض القمب واألوعية الدموية    غادة محمود سمطافػ أ.د/ 
 وقائـ بعمؿ مدير وحدة ضماف الجودة ػاتأستاذ بقسـ الطفيميػػ    أميرة فتحي عبد العاطيػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع   إيماف عبد العظيـ عبد الخالؽػ أ.د/ 
 أستاذ بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة    أيمف عمى عبد الفتاح ػ أ.د/ 
  الطب الشرعي والسموـأستاذ بقسـ      صفاء عبد الظاىر أميفػػػ أ.د/ 

     المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد     أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.
  أمراض النساء والتوليدبقسـ أستاذ مساعد     نياد محمود حسني عيسي ػ  د/ 
 وتم دعوة كل من :* 
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 المدير التنفيذي لممستشفيات الجامعية محمد عبد اهلل الصاوي حبيب ػ أ.د/
 مدير مركز القياس والتقويـالطفيميات و أستاذ بقسـ    جيياف صالح صادؽػػ أ.د/ 
 وقائـ بعمؿ منسؽ برنامج الطب التكامميوطب المجتمع الصحةالعامةبقسـ األستاذ  صفاء عبد الفتاح بدرػػ أ.د/ 

  ونائب مدير وحدة العالقات الخارجيةاألستاذ بقسـ الباطنة العامة     ػ أ.د/ أحمد راغب توفيؽ سالـ
 عد بقسـ طب األسرة ومدير مركز تطوير التعميـ الطبيالمسا األستاذ    ػ د/ نجوي نشأت حجازى

 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 

   بقسـ اليستولوجيامتفرغ أستاذ  مايسة عطية كفافي أ.د/ ػ   بقسـ جراحة العظػػػػػػػاـمتفرغ أستاذ بياء الديف محمد السروي أ.د/  ػػػ
   الجراحة العامةبقسـ متفرغ أستاذ  سعيد إبراىيـ المالحػػػ أ.د/ 

  عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 رئيس قسـ طب األطفػػػػػػػػػػػاؿ ميا عاطؼ توفيؽػ أ.د/      رئيس قسـ أمراض النساء والتولػػػػػػػػػػيد محمد أحمد سامي قنديؿ ػ أ.د/
  ػةػاإلكمينيكيػ رئيس قسـ الباثولوجياسياـ أحمد زكي خضير  أ.د/ػ    المخ واألعصػػػػاب رئيس قسـ جراحةحساـ عبد الحكيـ النعماني ػ أ.د/ 

 بقسـ الفسيولوجيامتفرغ أستاذ أحمد لبيب أحمد دخاف ػ أ.د/    أستاذ متفرغ بقسـ طب األسػػػػرة  تغريد محمد فرحات أ.د/ػ  
 أستاذ بقسـ طب األطفاؿ غادة محمد عمى المشدػ أ.د/  المخ واألعصابقسـ جراحة ب أستاذ ىيثـ البمتاجي محمد د/ػ أ.
  قسـ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةب أستاذ ػػ أ.د/ عزة زغموؿ لبيب المسالؾ البوليةقسـ جراحة ب محمد عبد المنعـ الشاذلي أستاذ د/ػ أ.

   أستاذ بقسـ الباطنة العامػػػة  أحمد محمد محمد زىرافأ.د/ ػػ   ػ أ.د/ ياسر محمد الشيخ    أستاذ بقسـ جراحة التجميؿ والحروؽ
   أستاذ بقسـ الباثولوجيا اإلكمينيكية أحمد عبد الرحمف سنبؿأ.د/ .  التشريػػح واألجنػػػػػػةأستاذ بقسـ  ػ أ.د/ نيفيف محمد الشريؼ

 الصدريةمراض األبقسـ متفرغ أستاذ    أسامة فييـ منصورػػ أ.د/ 
 نقيب أطباء المنوفيػػػػػػػػػة  د/ حسيف أحمد ندا   ػ   الباثولوجياأستاذ بقسـ  رحاب منير سمكةػػ أ.د/ 

   اليستولوجيابقسـ  رمضاف عبد الونيس محمد  مدرسػ  د/ التخدير  أستاذ مساعد بقسـ مد ياسر إبراىيـ البحار  محد/  ػ 
    التخديرمدرس بقسـ   وفية رمضاف السيد ميديد/ ػ   
  

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

 
 المناقشات :

  كل من : تم تشكيل لجنة من 
     المنوفيةسابقا جامعة كمية الحقوؽ عميد     أبو الخير أحمد عطية د/ػػ أ.

 قسـ الصحة العامة وطب المجتمػػع رئيس    السيد أبو سالـ محمودػ أ.د/ 
 ةس قسـ األنؼ واألذف والحنجػػػػػر رئي     عصاـ عبد الونيس بحيريػ أ.د/ 

إجراءات اختيار عضو أساسي وأخر احتياطي لكوف ممثال مف مجمس الكمية في اختيار أ.د/ عميد  ـوذلؾ ال تما
 الكمية.
 : المصادقات :أوال 

  102/22/1/0200الموضوع رقم 
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 األحدوالمنعقدة يـو  0202/0200 يلمعاـ الجامع" العاشرةالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس الكمية "الجمسة 
 . 702/22/5/0200حتى  639/22/6/0200 والمتضمنة القرارات مف 20/6/0020 الموافؽ

 القــــرار

 المصادقة
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  100/22/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف أحاطو المجمس عممػا بأنػو تػـ اختيػار سػيادتيا كمستشػار لمتعمػيـ عرض خطاب أ.د/ مدير مركز القياس والتقويم 
 الطبي باألكاديمية الطبية العسكرية .

 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  107/22/1/0200الموضوع رقم 

 الثالثاءوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي الدراسات العميا" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 .7/6/0200الموافؽ 
 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  107/22/1/0200الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يوـ  0202/0200لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجنة "إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
 . 3/7/0200الموافؽ 
 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  107/22/1/0200الموضوع رقم 

الموافػػؽ  األحػػدوالمنعقػػدة يػػـو  0202/0200لمعػػاـ الجػػامعي المكتبةةات" لجنةةة "إحاطػػة المجمػػس عممػػا بمحضػػر اجتمػػاع 
والمنعقػدة يػـو األربعػاء  0202/0200الجػامعي لمعػاـ أوعيػة المعمومػات بالمكتبػة  جػردحضػر موكذلك ...  3/7/0200

 . 25/6/0200الموافؽ 
 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  107/22/1/0200الموضوع رقم 

 0202/0200لمعاـ الجامعي القيم والمبادئ وأخالقيات البحث العممي لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 3/7/0200الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو 

 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما
  101/22/1/0200الموضوع رقم 

والمنعقدة يـو  0202/0200لمعاـ الجامعي شئون التعميم والطالب" لجنة " إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 27/7/0200الموافؽ  األحد

 : القــــرار
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 أحيط المجمس عمما
  107/22/1/0200الموضوع رقم 

لمعاـ " مجمس إدارة برنامج الطب والجراحة التكاممي والبرنامج المتميز" إحاطة المجمس عمما بمحضر اجتماع 
  . 27/7/0200الموافؽ  األحدوالمنعقدة يـو  0202/0200الجامعي 

 : القــــرار

 أحيط المجمس عمما والموافقة عمى ما جاء بالمحضر .
 

 ثالثا : موضوعات األقسام العلمية  :
  107/22/1/0200الموضوع رقم 

 الموافقة عمى انتداب كؿ مف : بشأفعرض خطاب أ.د/ منسق البرنامج الدبمومات المينية ةة 
 رئيس المحكمة بمحكمة جنوب بنيا االبتدائية .   / عمرو سعيد محمد العبدالمستشارةةة 2 
 بالنيابة العامة لدي محكمة النقض.المحامي العاـ   / ياسر عبد الشكور عطية اهلل مصطفيالمستشارةة 0 

الدراسات العميا بقسـ الطب الشرعي والسموـ اإلكمينيكية بكمية الطب جامعة المنوفية )نظري  تأللقاء محاضرات بدبموما
 .0200/0203وعممي (  في الدبمومة المينية لفحص مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة وذلؾ لمعاـ الجامعي 

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  172/22/1/0200الموضوع رقم 

بسةمة عبةد المةنعم الموافقػة عمػى الطمػب المقػدـ مػف أ.د/  بشػأفعةرض خطةاب أ.د/ رئةيس قسةم األشةعة التشخيصةية ةةة 
أستاذ ورئيس القسـ لعضوية مجمس إدارة شركة مستشفي الكنانة لمخػدمات الطبيػة )شػركة مسػاىمو مصػرية( فػي  دسوقي

 أوقات العمؿ الرسمية . غير

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
 
 
 
 

 :موضوعات شئون التعليم والطالبرابعا: 
  172/22/1/0200الموضوع رقم 

 الموافقة عمى : بشأفػػػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
اإلكمينيكية لوضع أسئمة امتحانات الفرقة الرابعة ػػػ تشكيؿ لجاف الممتحنيف لقسـ الطب الشرعي والسمـو 2

 . 0202/0200لمعاـ الجامعي سلمرحمة البكالوريو 
ػػػ تشكيؿ المجنة الثالثية لقسـ الطب الطبيعي والروماتيـز والتأىيؿ المتحانات النظري الخاصة بالفرقة الخامسة 0

 .   0202/0200لمعاـ الجامعي 
 : القــــرار

 لمجامعة .الموافقة .. ويرفع 
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  170/22/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف التصويبات التي تمت بنتيجة الدور األوؿ لمفرقة السادسة لمعاـ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي :وذلؾ بدعوي قضائية  0229/0202الجامعي 

 
 م

 
 اسم

 
 المادة

  التعديلالنتيجة بعد  النتيجة قبل التعديل
الدرجة 
الكمية 
 لممادة

المجموع الكمي 
 لمفرقة

الدرجة  التراكمي
الكمية 
 لممادة

المجموع 
 الكمي لمفرقة

 التراكمي

النساء  الحميد ندا  اية فرج عبد 2
 والتوليد

200 
 جػ جػ

 ـ 5667 ـ 2059
 مرتبو الشرؼ

202 
 جػ جػ

 ـ 5669 ـ 2062
 مرتبو الشرؼ

0 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة 
  177/22/1/0200الموضوع رقم 

ػػػ بشأف الموافقة عمى قبوؿ األعذار المرضية المتحانات بعض طالب وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 . 0202/0200لمعاـ الجامعي  والثالثة والرابعة الثانيةو  االولى الفرقة

المتحانػػات الػػدور األوؿ لػػبعض طػػالب برنػػامج الطػػب المتميػػز لكػػؿ مػػف المسػػتوي األوؿ والثػػاني وكػػذلؾ األعػػذار القيريػػة 
 عمى النحو التالي: 0202/0200والثالث لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 لي:ةةة الفرقة األو 2
 عدد االعذار جيمياأالمواد المراد ت اسم الطالب م
 ثاني كؿ المواد عيد خاطر السيد الشافعى 2
 اوؿ plood احمد انس الوجود توفيؽ ابراىيـ بركات 0
 اوؿ /plood/ MSK 1 احمد محمد مصطفي عماره 3
 ثاني MSK        1 االء عمر عبدالمعز ابراىيـ السيد 2
 اوؿ التكامؿ الراسي االء مصطفى عبدالعزيز الطوخى 5
 ثاني MSK       1 اسماء محمود محمد غربيو 6
 اوؿ كؿ المواد اميف عبدالعزيز مميجى اميره شمبى 7
 اوؿ اداره وقت ايو احمد محمود جاد االسرج 8
 ثاني plood حنيف جماؿ محمد عبد الرسوؿ  9
 اوؿ MSK        2 رأفت تامر رافت محمود سالـ 22
 ثاني plood رحاب جماؿ فؤاد عزاـ 22
 اوؿ MSK          2 / 1 روضو محمد محمد سكر 20
 ثاني MSK       2 عبدالمطيؼ سعد بالؿ ساره 23
 اوؿ MSK          2 / 1 سموى احمد محمد صالح الديف محمد ا 22
 ثاني MSK      2 عبدالرحمف اشرؼ محمد زىراف 25
 اوؿ كؿ المواد عبدالرحمف محمد القمشى محمد  26
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 اوؿ MSK       1 عال احمد محمد راشد 27
 اوؿ plood عبدالفتاح عبدالحيمحمد شريؼ توفيؽ  28
 اوؿ  Clinical exposure محمد إيياب محي الديف مندور 29
 اوؿ plood محمد صالح فتحى الشافعى 02
 اوؿ كؿ المواد مصطفى محمود عبدالوىاب الشريؼ 02
 اوؿ اداره وقت منو اهلل محسف نبوى عبده عتيـ 00
 اوؿ الراسيالتكامؿ  ميسوف فتحى محمد مبروؾ السمح 03
 اوؿ  التكامؿ الراسي ىايدى صالح ابو الفتوح العفيفى 02
 ثاني plood ىناء عبدالناصر محمد انور شعير 05

 
 : الثانيةةةة الفرقة 0

 جيمياأالمواد المراد ت اسم الطالب م
 Git مريـ أسامة شحاتو التيامي 2
 Git آالء أحمد فرج السيد أبو شحاط 0
 تكامؿ راسي المولي الشناويشروؽ أكـر عبد  3
 تكامؿ راسي دعاء مصطفي أحمد كماؿ الديف محمد  2
 تكامؿ راسي سارة السيد محمد ىيبو 5
 تكامؿ راسي رحمة إيياب عبد الستار توفيؽ ياسيف 6
 Git عبد الحميد رأفت عبد الحميد الصغير 7
 Git رشا محمود سالـ المواتي 8
 blood أحمد ناجي عبد المنعـ كساب 9
 blood مراـ محمد ىاني فريد بيجت 22
 blood محمد عادؿ محمد ناجي 22
 Git مي إيمف رشاد شريبو 20
 Git أحمد عمى سعد عمى الصباغ 23
 Git أمنيو محمد حممي ميره 22
 Git إيماف صبحي محمد مرسي عبده 25
 Git إسراء عصاـ عبد اهلل الجخة 26
 Git الغني ريياـ عصاـ عبد الحميد عبد 27
 Git رحاب محمد سيد أحمد عبد الغفار 28
 Git ندي سعيد عبد العظيـ إبراىيـ 29
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 Renal/Git محمد أبو مندور محمد الصعيدي 02
 Git محمد سعيد مظار عبد الشافي 02
 Git مصطفي محمد صالح أبو عاشور 00
 Git إيماف محمد حسيف الفار 03
 Blood الششتاويأحمد خالد أحمد عبد الفتاح  02
 Rebro/Git أحمد محمد فتحي نصير 05
 Renal/Git حساـ إبراىيـ السيد عثماف راضي 06
 rebro إسراء عطية وحيد ضبش 07
 rebro عمر محمد محمد زيف الديف 08
 rebro عبد الرحمف مصطفي إسماعيؿ النحاس 09
 Renal/rebro/Git قبس الخير محمد العثماف 32
 التـر الثاني بالكامؿ عبد النبي عمى عبد الصمدمريـ طارؽ  32
 Renal فاطمة عبد العزيز محمود عبد العميـ 30
 Renal سيؼ محمود محمد محمد عبد ربو 33
 التـر الثاني بالكامؿ عبد اهلل محمد عبد الحميد أحمد شكر 32

 
 : الثالثةةةة الفرقة 3

 عدد االعذار جيمياأالمواد المراد ت اسم الطالب م
 األوؿ Basic Clinical Examination أحمد محمود عبد الفتاح فودة 2
 Basic Clinical Examination يارا عزت أحمد بركات 0

Dermatology 
 األوؿ

 Basic Clinical Examination محمد محمود شعباف شطا 3
Dermatology 

 األوؿ

 األوؿ Investigation يوسؼ إبراىيـ مصطفي الجماؿ 2
 األوؿ Community Medicine فاطمة نور الديف معتمد محروس 5
 -Commmunity Medicine- Investigation نيي مجدي محيي الديف طبانو 6

Oncology- Clinical Pasychology- PHC- 
Child health care 

 األوؿ

 – Primary health care Elderly care سارة محمد إبراىيـ سالـ 7
Child health care 

 الثاني

 األوؿ All Final Exams وردة أنور محمد عيسي 8
 األوؿ All Final Exams أحمد محمد محمود السداوي 9
 األوؿ All Final Exams ريياـ رضا إبراىيـ أبو ديب 22
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 األوؿ Git الزىراء مجدي شندي 22
 األوؿ Git فايزة نبيؿ محمد خالد 20
 الثالث Reproduction عبدالستارشروؽ خالد أحمدمحمد  23
 األوؿ Git ىبة عبد الحكيـ محمد المرسي 22

 
 : الرابعةةةة الفرقة 4

 عدد االعذار جيمياأالمواد المراد ت اسم الطالب م
 االوؿ Renal and urinary ايو اسامو فتوح العيسوى داود 2
 االوؿ Renal and urinary ايو محمد احمد الزقز 0
 الثانى Renal and urinary عاطؼ نجـ سيد احمدتسنيـ  3
 الرابع Renal and urinary حنيف شوقى حسف محمد الحمو 2
 االوؿ Renal and urinary رانيا ناصر معروؼ محمد 5
 االوؿ Renal and urinary نوراف وائؿ حسينى سميماف بكير 6
 االوؿ Opstetrics and faminly medicine ابراىيـ حسف محمد ىيكؿ 7
 الثالث Opstetrics and faminly medicine اسراء رضا احمد عبدالمػو الفقى 8
 االوؿ Opstetrics and faminly medicine اسماء خالد جالؿ ابوالعال 9
 االوؿ Opstetrics and faminly medicine ايو اسامو فتوح العيسوى داود 22
 االوؿ Opstetrics and faminly medicine ايو سامى حسف مصيمحى 22
 الرابع Opstetrics and faminly medicine حنيف شوقى حسف محمد الحمو 20
 االوؿ Opstetrics and faminly medicine عبدالرحمف عمى رشاد عمى  23
اسراء السيد العميمى السيد  22

 العميمى
Gastroentrologyhepatology and 

infectious diseases 
 االوؿ

 Gastroentrologyhepatology and اسراء رضا احمد عبدالمػو الفقى 25
infectious diseases 

 الثالث

 Gastroentrologyhepatology and اسماء خالد جالؿ ابوالعال 26
infectious diseases 

 االوؿ

اسماء عبدالناصر السيد  27
 المرشدى

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

 Gastroentrologyhepatology and امنيو محمد عبدالمنعـ العقباوى 28
infectious diseases 

 االوؿ

 االوؿ Gastroentrologyhepatology and ايو سامى حسف مصيمحى 29
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infectious diseases 
02 

 ايو محمد احمد الزقز
Gastroentrologyhepatology and 

infectious diseases 
 االوؿ

02 
 باسؿ قاسـ عبدالحفيظ شادى

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

00 
 حنيف شوقى حسف محمد الحمو

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 الرابع

03 
 رىؼ عطيو محمد زقزوؽ

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

02 
 صبحى السيد عبدالغفار شماخ

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

عبدالرحمف عبداهلل قطب رجب  05
 حماد

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 الثانى

06 
 فاطمو محيى عبدربو عوف اهلل

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 الثانى

مارينا ايياب ميخائيؿ وىبو  07
 ابراىيـ

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

محمود اشرؼ محمد السيد  08
 قنصوه

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

09 
 مراد الفقىمراد عبداهلل 

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

32 
 مصطفى مدحت عزت حموده

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 االوؿ

32 
 منار زكريا احمد  ابو شوشو

Gastroentrologyhepatology and 
infectious diseases 

 الثانى

 برنامج الطب المتميز ةةة5
 عدد األعذار المواد المراد تأجيميا لمستويا اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم م
 الثاني Blood األوؿ أحمد مرسي حافظ عبد الحميد عوض 2
 Investigation+Onchology+Child الثاني محمد أحمد أحمد أبو المعاطي 0

Health+Basic clinical examination+ 
Community medicine+Dermatology+ 

GIT+ 6+ تكامؿ راسي 6+ مادة اختيارية 

 الرابع
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 األوؿ عذر عف جميع مواد الفصؿ الدراسي الثاني الثاني ياسميف أحمد محمد أحمد 3
 +Community medicine + Dermatology الثاني أمامة راضي عبد الرحمف 2

Investigation +Child Health+ Onchology 
 الثاني

 األوؿ Child Health+Primary Health Care الثاني ىند إبراىيـ ذكي عثماف 5
 Onchology+Child Health+Primary الثالث أحمد محمد أحمد إسماعيؿ 6

health care 
 الثالث

 Community medicine +Dermatology+ Primary الثالث محمد إبراىيـ عمى محمد عمى 7
Health care +Clinical Psychology+ 

Investigation +Child Health+ Onchology+ 
Basic clinical  examination 

 الثاني

 +Investigation+Clinical psychology الثالث محمد عبد الستار عطية جويد 8
Onchology 

 الثاني

 Onchology+Investigation+Clinical الثالث محمد عزت عبد العظيـ 9
Psychology 

 الثاني

 الثاني جميع مواد الفصؿ الدراسي الثاني الثالث محمود جودة عبد المجيد حماد 22
 الثالث جميع مواد الفصؿ الدراسي الثاني الثالث أحمد خالد أبو شنيشف 22

 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  177/22/1/0200الموضوع رقم 

الموافقة عمى تصويب نتيجة الطالبو بالفصؿ الدراسي األوؿ ػػػ بشأف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
 عمى النحو التالي : 0202/0200لممستوي الخامس ببرنامج الطب والجراحة التكاممي  لمعاـ الجامعي 

 الدرجة الكمية لممادة  المادة اسم
 بعد التعديل قبل التعديل

 358 357 طب النساء عبد العزيز صديقىايدي 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع لمجامعة
 

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

عبةد الةرحمن الصةفطي فيمةي النظر فى تعديؿ درجػة الطالػب/  بشأفػػػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د/ أ.مذكرة 
فػي  02مػف  28حيػث حصػؿ الطالػب عمػى  08الػى  02في أعماؿ السػنة الخاصػة بمػادة جراحػة العظػاـ مػف  الصفطي

وبذلؾ يحتاج  08درجات لمغياب وبالتالي تكوف الدرجة النيائية في أعماؿ السنة  22امتحانات األندراوند ويضاؼ الييا 
 درجات لمتعديؿ . 8الطالب 
 القــــرار

 المحكمة  ... ويرفع لمجامعةيتـ االلتزاـ وتنفيذ حكـ 
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: خامسا:
  177/22/1/0200الموضوع رقم 
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االسػتاذ بالقسػـ وقػد وافػؽ  طةارق محةي السةيد راجة أ.د/  بشػأف تكميػؼعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الجراحة العامة ةة 
عمػػػػى االشػػػػراؼ عمػػػػى طػػػػب الطػػػػوارئ ... وكػػػػذلؾ خطػػػػاب أ.د/ المػػػػدير التنفيػػػػذي  02/0/0229مجمػػػػس القسػػػػـ بتػػػػاريخ 

 لممستشفيات الجامعية فى ىذا الشأف .
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  171/22/1/0200الموضوع رقم 

الطمب المقدم من أ.د/ محمد أحمد الموافقة عمى  ػ بشأف النساء رئيس قسم التوليد وأمراضأ.د/  عرض خطاب
باالنتداب يوم واحد أسبوعيا لإلشراف عمى قسم أمراض النساء والتوليد بكمية الطب  أستاذ ورئيس القسـسامي قنديل 

 .0200/0203بدءا مف العاـ الجامعي جامعة السويس 
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / ىبو رفعت محمد الشراكي ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس التخدير

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / أحمد صابر عبده الغريب الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس الباطنة العامة

 : القــــرار
 . الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / أميرة زكي يس بدوي ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية

 : القــــرار
 ويرفع لمجامعة .الموافقة .. 

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / حنان حسن عمى الشيتي ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس الباثولوجيا اإلكمينيكية

 
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  170/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / عمياء أبو المجد مصمحي ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالباثولوجيا 

 : القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  177/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / سارة فيمي عبد الحميد ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرسالباثولوجيا 

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس المساعد / رانيا صالح الدين حسين ةالطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 الدكتوراه .عمى درجة  لحصوليا بذات القسـ والكمية نظرا بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس طب األطفاؿ

 : القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .

   177/22/1/0200الموضوع رقم 

جراحة بقسـ المعيد / حسام عبد الرحمن قنديل الطبيبالموافقة عمى تعيين ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
الماجستير مف طب عمى درجة  لحصولو بذات القسـ والكمية نظرامساعد  بالكمية لشغؿ وظيفة مدرس المسالؾ البولية

 المنوفية .
 : القــــرار

 الموافقة .. ويرفع لمجامعة .
  177/22/1/0200الموضوع رقم 

الصحة العامة بقسـ  األستاذ منال أحمد البتانونيد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية وطب والمجتمع

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  171/22/1/0200الموضوع رقم 

 جراحة القمب والصدربقسـ المدرس  مدحت رضا ناشي د/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةسابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية

 
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

 التخديربقسـ المساعد  األستاذأحمد عمى عبد العزيز د/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 9/9/0200سادس بدوف مرتب لمعمؿ بدولة الكويت اعتبارا مف لمدة عاـ  بالكمية

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

جراحة القمب بقسـ  األستاذ عمرو محمد عالمةد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةتاسع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية والصدر
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 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

 بالكمية طب األسرةبقسـ المدرس  صفا حمدي القمشيد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةرابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ 
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

 بالكمية الكيمياء الحيويةبقسـ  األستاذ عزة محمد كاملد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةثامف بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ 
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
  170/22/1/0200الموضوع رقم 

بقسـ المدرس  وسام صبحي عبد المحسن اليتيمد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 32/8/0200تاسع بدوف مرتب لمعمؿ بإنجمترا اعتبارا مف لمدة عاـ  بالكمية الباثولوجيا
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

 األنسجة وبيولوجيابقسـ  األستاذ غادة حسن الصيفيد/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 2/8/0200اعتبارا مف  السعوديةرابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

جراحة بقسـ المدرس  محمد سيد محمد الغرباويد/ لنظر في تجديد إعارة اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . 26/9/0200اعتبارا مف  السعوديةرابع بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية المسالؾ البولية

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

الكيمياء بقسـ المتفرغ  األستاذ إيمان سر عبد اهلل د/ لنظر في تجديد إعارة أ.اػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
اعتبارا مف  السعوديةاستثنائي )ثالث عشر(  بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية لمدة عاـ  بالكمية الحيوية الطبية

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

  177/22/1/0200الموضوع رقم 
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لمدكتورة/  25/6/0200حتى  29/5/0200النظر في احتساب الفترة من ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
المدرس بقسـ الصحة العامة وطب المجتمع إجازة خاصة بدوف مرتب نظرا أسماء عبد الرحيم عبد المطيف أحمد 

 . لظروفيا المرضية
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  171/22/1/0200الموضوع رقم 

الكيمياء بقسـ  األستاذ المساعدالنظر في من  د/ إبراىيم شحاتو عمى المدبوح ػ بشأف  ىيئة التدريسمذكرة شئون 
بمعيد مارشال متعدد التخصصات والءة وست فرجيينيا لمعمل لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب  أعارة الحيوية بالكمية

 اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا .بالواليات المتحدة األمريكية 
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

األمراض العصبية والنفسية بقسـ  المدرسالنظر في من  د/ أحمد نبيل رمضان  ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 اعتبارا مف تاريخ قيامو بيا . بدولة الكويتلمعمل لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب  أعارة بالكمية

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

جراحة بقسـ  األستاذالنظر في من  أ.د/ محمد مرزوق عبد المقصود عبد اهلل  ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 تاريخ قيامو بيا .اعتبارا مف بسمطنة عمان لمعمل لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب  أعارة المسالؾ البولية بالكمية

 
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

الصحة العامة وطب بقسـ األستاذ النظر في من  أ.د/ فيصل فرحات مصطفى ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
أنو يشغؿ بالمممكة العربية السعودية  حيث لمعمل لمدة عاـ أوؿ بدوف مرتب  اجازةالمجتمع بالكمية ) ميمة قومية ( 

حاليا وظيفة مدير الصحة العامة وصحة المجتمع ببرنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوي وىي أحدي الوظائؼ القيادية 
 . بعد انتياء العاـ الحادي عشر 20/6/0200اعتبارا مف بالشئوف الصحية بوزارة الحرس الوطني 

 : القــــرار
 ويرفع لمجامعة . ... الموافقة

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

المدرس المساعد / أسامة محمد يونس الطبيبالنظر في قبول طمب االستقالة ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . . 22/6/0200بقسـ طب األطفاؿ بالكمية عمما باف اجازة مرافقة الزوجة تنتيي بتاريخ 

 : القــــرار
 لمجامعة ... ويرفع . الموافقة

  170/22/1/0200الموضوع رقم 
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المدرس المساعد بقسـ / نفيسة صالح الدين طو الطبيبةالنظر في إنياء خدمة ػ بشأف  مذكرة شئون ىيئة التدريس
 . التاريخ التالي النتياء اجازة مرافقة الزوج . 2/5/0200اعتبارا من  طب األسرة  بالكمية

 : القــــرار
 لمجامعة ... ويرفع . الموافقة

 
 
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا 
  177/22/1/0200الموضوع رقم 

أستاذ ورئيس  الموافقة عمى سفر أ.د/ محمد فيمي النعماني ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
في الفترة مف  القمب ببرشمونو بأسبانيامؤتمر الجمعية األوروبية ألمراض قسـ القمب واألوعية الدموية بالكمية لحضور 

 أغسطس عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر . 09حتى  06
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

إبالغ إدارة العالقات الثقافية  بالكمية بأي نشاط خاص  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 باألقساـ قبؿ انعقاده بأسبوعيف .

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

إبداء الراي في إتفاقية التعاوف بيف وزارة التعميـ العالي والبحث  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 العممي بجميورية مصر العربية ووزارة التعميـ بجميورية طاجيكستاف .

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

نيي أحمد عبد الحميد الطبيبة/  إنياء خدمةإبداء الراي في  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
المدرس المساعد طب الطوارئ بالكمية نظرا إلنقطاعيا عف العمؿ بعد انتياء االجازة الدراسية الخاصة بيا  الجندي

رساؿ ثالث خطابات )إنذارات( عمى عنوانيا بالداخؿ وعدـ حضورىا الستالـ العمؿ  8/20/0202بالخارج في  حتى وا 
 االف . 

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  171/22/1/0200الموضوع رقم 

المدرس  إسماعيل توفيق عبد العزيزد/ الموافقة عمى سفر  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 32ػػ08في الفترة مف  العظام الدوليةجراحات مؤتمر بقسـ جراحة العظاـ بالكمية الى دولة ماليزيا ػػ لحضور 

 عمى نفقتو الخاصة حيث يوجد لسيادتو دعوة لحضور المؤتمر .  0200سبتمبر
 : القــــرار
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 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
 
 

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

المدرس بقسـ  حسن زلموسميمان د/ الموافقة عمى سفر  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
سبتمبر  32حتى  08في الفترة مف  جراحات العظام الدوليةمؤتمر جراحة العظاـ بالكمية الى دولة ماليزيا لحضور 

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

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

 لمياء صبري عبد الصمد أبو النصرد/ الموافقة عمى سفر  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 IMPeriaIالمدرس المساعد بقسـ الباثولوجيا بالكمية وعضو البعثة الخارجية لمحصوؿ عمى الدكتوراه مف جامعة

coIIege 2/9/0200اعتبارا مف  ػػػ بأنجمترا عمى نفقة اإلدارة العامة لمبعثات . 
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

 
 

 :سابعا : موضوعات البحوث العلمية 
  112/22/1/0200الموضوع رقم 

مراجعة البروتوكوالت المقدمة مف السادة األطباء المتقدميف  ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت 32تمت الموافقة عمى )لمتسجيؿ بالدراسات العميا مف قبؿ لجنة المبادئ والقيـ 

 . ( بروتوكول ماجستير2المجنة بتعديل )
 : القــــرار

 . أحيط المجمس عمما
  112/22/1/0200الموضوع رقم 

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

 عدد األفكار الدرجة القسم االسةةةةةم م

 3 مساعدأستاذ  جراحة األذف واألنؼ والحنجرة د/ ىبو عبد الرحيـ أبو النجا 2
 7 المدرس اليستولوجي د/شيماءمحمدعبدالفتاح حسف 0
 2 المدرس طب األطفاؿ د/ باسـ عبد الفتاح الجزار 3
 3 أستاذ مساعد الجراحة العامة  د/أحمد محمد فوزي 2
 2 أستاذ الجراحة العامة أ.د/ أحمد صبري الجماؿ 5
 2 المدرس الكيمياء الحيوية الطبية د/ شيماء السيد رمضاف 6
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 0 المدرس جراحة المخ واألعصاب د/أحمدجبري مصطفي النجار 7
 3 زميؿ الباثولوجيا د/أىيمة أحمد الجماؿ 8
 2 أستاذ مساعد اليستولوجيا د/رانيا إبراىي ياسيف 9
 5 أستاذ مساعد جراحة العظاـ د/ عمرو عبد المرضي قنديؿ 22
 2 المدرس الباثولوجيا د/منى عبد الحميد قورة 22
 2 زميؿ الطب الشرعي والسمـو د/ىبو عبد الوىاب يحيي 20
 2 أستاذ مساعد الطب الشرعي والسمـو د/ستيـ السيد العجمي 23
 2 أستاذ مساعد الطب الشرعي والسمـو د/ريياـ حسف الفرعوني 22
 2 المدرس الطب الشرعي والسمـو د/ نجوي محمود حبيب 25

 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  110/22/1/0200الموضوع رقم 

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

 القسمموافقة مجمس  الدرجة التخصص االسةةةةةم م 

 09/5/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ أحمد محمد بدر موسي 2
 09/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ دينا محمد محمود عمى 0
 7/6/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ الزىراء محمد عبد الحميد راغب 3
 09/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ فاطمة عادؿ عمى رضواف 2
 7/6/0200 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف ط/ والء جماؿ السيد أبو قورة 5
 7/6/0200 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف ط/طارؽ عادؿ الزعيري 6
 7/6/0200 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف ط/محمود عبد الرازؽ البشبيشي 7
 7/6/0200 ماجستير والتناسميةاألمراض الجمدية  ط/ مروة السيد أميف موسي 8
 7/6/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ أميرة فتحي محمد السندبيسي 9
 7/6/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ عزة كماؿ حامد القزاز 22
 09/5/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ أمنية محمد صالح السقا 22
 5/6/0200 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية أحمد عبد الحميدط/ أحمد سمير  20
 7/6/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ ياسميف أيمف رفاعي السيد 23
 5/6/0200 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية ط/ محمود زىني محمد عطية 22
 02/5/0200 ماجستير اإلكمينيكيةالباثولوجيا  ط/ إسراء جمعو رزؽ عوض 25
 09/5/0200 ماجستير جراحة العظاـ ط/ ميالد مراد يوسؼ 26
 7/6/0200 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف ط/ىند عبد الكريـ محمد بدير 27



 27/7/0200األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0200لمعام الجامعي العاشرة" الجمسة"مجمس الكمية محضر اجتماع 

 

19 

 
 

 7/6/0200 دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية ط/ مي مدحت محمد غانـ 28
 09/5/0200 ماجستير الباثولوجيا ط/ زينب عمى محمد فايد 29
 7/6/0200 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية ط/ شيماء عمى فميفؿ 02
 8/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ مينا لويس أسعد حنا 02
 06/6/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/رءوؼ عبدالحميـ السباعي سرحاف 00
 09/5/0200 ماجستير جراحة العظاـ ط/ أحمد محمد فوزي عبد الغني 03
 3/7/0200 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا ط/ عابدة سمير رزؽ مرقص 02
 3/7/0200 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا ط/ مناؿ أحمد محمد قشيطة 05
 08/6/0200 ماجستير الباثولوجيا اإلكمينيكية ط/إيماف عصاـ جمعة عبد الفتاح 06
 3/7/0200 ماجستير طب المناطؽ الحارة وصحتيا عاطؼ عبد ربو ابو عمرط/ أنس  07
 06/6/0200 ماجستير السمعيات ط/ والء ممدوح الشورة 08
 3/7/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ إيماف كامؿ أحمد  09
 06/6/0200 ماجستير األشعة التشخيصية ط/ سمر سعد الديف محمد عبدالكريـ 32
 3/7/0200 ماجستير األمراض الصدرية والتدرف الفتاح سعد سعدط/رحاب عبد  32
 06/6/0200 دكتوراه طب األسرة ط/ أسماء أبو بكر عبد الباري محمد 30
 3/7/0200 ماجستير عالج األوراـ والطب النووي ط/ إيماف جماؿ إسماعيؿ 33
 06/6/0200 دكتوراه طب األسرة ط/ بسمة شكري حامد إبراىيـ 32
 06/6/0200 ماجستير األشعة التشخيصية ماجدة سمير عبد الستار محمدط/  35
 09/5/0200 ماجستير طب األطفاؿ ط/ كامؿ محمد محمد جمعو 36
 06/6/0200 ماجستير جراحة األذف واألنؼ والحنجرة ط/ أحمد وحيد محمد 37
 09/6/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/ أسامة سعيد أحمد الشافعي 38
 09/6/0200 ماجستير الجراحة العامة ط/آالء جالؿ إبراىيـ مظمـو 39
 09/6/0200 دكتوراه الباثولوجيا ط/أية حمدي عبد الباري بدر 22
 09/5/0200 ماجستير طب وجراحة العيف ط/ كارمف كامؿ صموئيؿ 22
 32/3/0200 ماجستير جراحة المسالؾ البولية ط/ إبراىيـ عمى أنور عمى 20
 06/6/0200 ماجستير جراحة األذف واألنؼ والحنجرة ط/أسماء محمد طعيمة 23
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  117/22/1/0200الموضوع رقم 

األستاذ ترشي  د/ رانيا إبراىيم إبراىيم ياسين  الموافقة عمى ػ بشأفأ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث مذكرة 
 بقسـ اليستولوجيا لمحصوؿ عمى مكافأة النشر العممي لألبحاث .المساعد 

 
 : القــــرار
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 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
 

 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :
  117/22/1/0200الموضوع رقم 

 الموافقة عمى: مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ة بشأن
  الرسائؿ العممية ( .ػػػ تقارير) االشراؼ عمى 2
 . ػػ االستطالع األمني ألعضاء ىيئة التدريس) التعييف ػػ التدريب والسفر واإلعارة (0
 ػػ اضافة اسماء اعضاء ىيئة التدريس مف غير المشرفيف عمى ابحاث مستخرجة مف الرسائؿ العممية.3
( و ضرورة الحصوؿ عمى موافقة السمطة  ػػ المقترحات البحثية المقدمة الى )ىيئة تمويؿ العمـو والتكنولوجيا2

 المختصة ) الجامعة و الييئة (  .
ػػػ التحضير لبداية العاـ الدراسي ) لجاف الممتحنيف ػػ جداوؿ المحاضرات والدروس العممية ػػ عمؿ المقصات 5

 . العممية ػػ المقررات الدراسية االختيارية ػػ لجاف االشراؼ عمى الرسائؿ العممية (
 : رارالقــــ

 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
  117/22/1/0200الموضوع رقم 

عػػف دخػػوؿ امتحػػاف الشػػفوي  قبةةول االعتةةذارالموافقةةة عمةةى  ػػػ بشػػأفمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكميةةة لمدراسةةات العميةةا والبحةةوث 
 لكؿ مف : 0200والعممي لممقرر االختياري لدرجة الدكتوراه القمب واألوعية الدموية دور أبريؿ 

 ط/ بياء سعيد عبد الفتاح رزؽ نصار ط/ محمود عبد العاؿ محمود  أحمد جابر السيد عمارةط/ 
 ط/ مروة أحمد محمد الغرابمي ط/ محمد سعيد عبد المرضي  ط/ محمد عبد الوىاب ىشاـ 

 ط/ محمد زكريا أحمد حجازي ط/ فارس عبد العظيـ محمد الوكيؿ  ط/ اشرؼ فؤاد عبد اهلل حساـ الديف
 ط/ نادر نبيؿ خميفة بربرى ط/ ايياب عبد المنعـ الخالؽ   رفعت محمد جاب اهللط/ ىشاـ 

 ط/ محمود سعيد محمود سعيد ط/ أحمد محمد عبد العزيز   ط/ جرجس رفعت ثابت سعيد
 ط/ سحر أحمد محمد أحمد حنطور .

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع لمجامعة

  117/22/1/0200الموضوع رقم 

( ماجستير 02لعدد ) مد فترة الدراسةالموافقة عمى  الكمية لمدراسات العميا والبحوث ة بشأن مذكرة أ.د/ وكيل
 .تخصصات مختمفة 

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

 ماجستير طب األطفاؿ  فاطمة موسى عبد الرازؽ ػ ط/2 
 ماجستير طب األطفاؿ  شيماء عمى الشافعي ػ ط/0
 ماجستير السمعيات  ىدى محمود عبد الحميد ػ ط/3
 ماجستير الجراحة العامة محمد عمى صالح أبو سمره ػ ط/2
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 ماجستير الجراحة العامة   أالء جالؿ مظمـو ػ ط/5
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أسماء زكريا عبد الرحمف ػ ط/6
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  ة جماؿ البسيونيرغد ػ ط/7
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  رشا شوقي السيد محمد  ػ ط/8
 ماجستير الحاالت الحرجة محمد أحمد عبد المعطي نصر ػ ط/9

 ماجستير القمب واألوعية الدموية  محمد حسف محمد حسف ػ ط/22
 ر القمب واألوعية الدمويةماجستي  محمد صقر عالـ صقر ػ ط/22
 ماجستير الفسيولوجيا أماني فريد مصطفى الزيات ػ ط/20
 ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة أحمد سامي إبراىيـ طاحوف ػ ط/23

 ماجستير الجراحة العامة  محمد سمير حسيف محمد ػ ط/22
 ماجستير التوليد وأمراض النساء اسراء عبد اهلل السيد نصر ػ ط/25
 ماجستير جراحة العظاـ  إبراىيـ عمى حسيف عمى  ػ ط/26
 ماجستير جراحة العظاـ  محمد جماؿ عياد السيد  ػ ط/27
 ماجستير طب وجراحة العيف عمرو مصطفي عواد عمى ػ ط/28
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  آيات عثماف جالؿ  ػ ط/29
 مةماجستير الجراحة العا  محمود أحمد كماؿ شمخ  ػ ط/02
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  عزة مختار أحمد الكياؿ  ػ ط/02

  111/22/1/0200الموضوع رقم 

( درجة ماجستير ودكتوراه 23لعدد ) إيقاف القيدػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 تخصصات مختمفة .

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

 لظروؼ خاصة  2/22/0202مفلمدة عاـ ماجستير الفارماكولوجيا  أية جماؿ الديف أبو العينيف  ػػ ط/ 2
 لمسفر لمبعثة     2/2/0200مفلمدة عاميف دكتوراه الباثولوجيا  ىاجر صالح عمى أبوالنجا  ػػ ط/ 0
 لرعاية الطفؿ  2/22/0200مفلمدة عاـ دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيـز  الزىراء أحمد عبد اليادى ػػ ط/ 3
 بأثر رجعي        2/2/0229مفلمدة عاميف ماجستير األشعة التشخيصية  سمر سعد الديف محمد  ػػ ط/ 2
 لظروؼ خاصة 2/22/0202مفلمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية سارة محمد سعد النجار ػػ ط/ 5
 بأثر رجعي       2/2/0229مفلمدة عاـ  ماجستير األنؼ األذف والحنجرة   احمد وحيد محمد ػػ ط/ 6
 لممناقشة   2/22/0226مفأعواـ  3لمدة  ماجستير األنؼ األذف والحنجرة  ىند السيد المصيمحىػػ ط/ 7
 بأثر رجعي       2/2/0225مفلمدة عاـ  ماجستير القمب واألوعية الدموية  محمود عبدربو محمد ػػ ط/ 8
 بأثر رجعي   2/2/0202مفلمدة عاـ ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أالء أحمد عبد العزيزػػ ط/ 9

 بأثر رجعي   2/2/0202مفلمدة عاـ      ماجستير الجراحة العامة محمد سيد محمد أبوشوشةػػ ط/ 22
 بأثر رجعي 2/2/0202مفلمدة عاـ دية والتناسمية ماجستير األمراض الجم أسماء عفيفي عبد الشافيػػ ط/ 22
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 بأثر رجعي   2/22/0228مفلمدة عاميف  ماجستير التوليد وأمراض النساء محمد عمى عبد القادرػػ ط/ 20
 بأثر رجعي   2/22/0229مفلمدة عاميف ماجستير األنؼ واألذف والحنجرة  والء ممدوح محمدػػ ط/ 23

  117/22/1/0200الموضوع رقم 

 الشيماء محمد عبد الفتاحالطبيبة/  قيد نقل ػ بشأف الموافقة عمى مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 .مف كمية طب جامعة طنطا إلى كمية طب جامعة المنوفيةاألشعة التشخيصية ماجستير  البقوية

 القــــرار :

  ... ويرفع لمجامعةالموافقة

  117/22/1/0200الموضوع رقم 

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

 القــــرار

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

 لظروؼ خاصة    ماجستير طب األسرة  عمر فاروؽ فؤاد متوليػػ ط/ 2
 لظروؼ خاصة   ماجستير أمراض الباطنة العامة  أميرة رياض محمد صيرةػػ ط/ 0

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

ألفت صالح لمطبيبة/  موضوع الرسالةالموافقة عمى تعديل  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية تعديال جوىريا عمى النحو التالي : يوسف النمر

 : تقييـ مستوي فيتاميف )د( في الدـ لمرضي التياب الجمد الدىني .... بناء عمى طمب المشرؼ . موضوع الرسالة
 : القــــرار
 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة

  172/22/1/0200الموضوع رقم 

( درجة ماجستير 2لعدد )الموافقة عمى تعديل لجنة اإلشراف  ػ بشأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث 
 ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : القــــرار
  ليـ عمى النحو التالي: ... ويرفع لمجامعة التعديل في لجنة األشرافالموافقة عمى 

 ماجستير طب األطفال  بسمة السيد حسين محمد ة ط/2
 طب األطفاؿ بالكمية   )لمسفر لمخارج( .بقسـ مدرس  نيمة محمد سعيد عبد اليادى د/برفع اسم 

 
 ماجستير الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية  مروة السيد الطوخي ة ط/0
 اإلشراؼ( .الميكروبيولوجيا بالكمية   )العتذارىا عف بقسـ مدرس    رشا جالل مصطفي د/برفع اسم 
 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ألفت صالح يوسف النمر ة ط/3

 األمراض الجمدية والتناسمية بالكمية )بناء عمى طمب المشرفيف( .بقسـ أستاذ   محمد عبد المنعم شعيب د/برفع اسم أ.
 دكتوراه جراحة العظام  حاتم فيمي محمد السيد ة ط/4
 جراحة العظاـ بالكمية   )اعتذاره عف اإلشراؼ( .بقسـ أستاذ مساعد   أحمد إبراىيم زايده د/برفع اسم 
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ضافة   جراحة العظاـ بالكمية   بقسـ أستاذ مساعد   عمرو عيد درويش د/وا 
  170/22/1/0200الموضوع رقم 

( 0لعدد ) لجنة الفحص والمناقشة تشكيل تعديلػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : القــــرار
 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النشر بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة

 ماجستير طب األطفال   أحمد محمد يسري مدكور ة ط/2
 :المجنة
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ أست    سياـ محمد رجبد/ ػػػ أ.
 المنصػػػػػػػػػػػػورة ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ أست  سوزى عبد المعبود عبد الحميدد/ ػػػ   
 المنػػػػػػػػػػػػػػػػػوفيػػػػػػػة ةعجامبكمية الطب  مساعد بقسـ طب األطفػػػػػػػػػاؿاذ أست   الحاوي محمود أحمدد/ ػػػ   
 جراحة القمب والصدردكتوراه   وليد عبد العزيز إبراىيم السيد ة ط/0

 :المجنة
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة القمب والصدربقسـ اذ أست   أحمد لبيب أحمد دخافد/ ػػػ أ.
 عيف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةعجامبكمية الطب  جراحة القمب والصدربقسـ اذ أست    جماؿ ساميد/ ػػػ أ.
 ةالمنوفيػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة القمب والصدرورئيس قسـ اذ أست    رفيؽ فكري برسـود/ ػػػ أ.
 ةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الطب  جراحة القمب والصدربقسـ اذ أست   إسالـ محب إبراىيـد/ ػػػ أ.

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
  177/22/1/0200الموضوع رقم 

( 22لعدد ) تشكيل لجنة الفحص والمناقشةػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : القــــرار
 ويرفع لمجامعةوذلك بعد قبول النشر بالمجمة .. ليـ عمى النحو التالي  الموافقة عمى تشكيؿ المجنة

 ماجستير طب وجراحة العين   كارمن كامل صموئيل ة ط/ 2
    المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـباذ أست   خالد الغنيمي سيد أحمدد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـباذ أست  معتز فايز عبد الحميد الصاويد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـباذ أست   حمدي أحمد عبده الجزارد/ أ.ػ 
 ماجستير طب وجراحة العين رءوف عبد الحميم السباعي سرحانة ط/ 0

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـباذ أست    سامح سعد مندورد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػة العيف قسـمساعد باذ أست   محمد سامي عبد العزيزد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب وجراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيف قسـباذ أست   محمد السعدني غرابود/ أ.ػ 
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 ماجستير طب األطفال    دينا محمد محمود عمىة ط/ 3
   المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـورئيس اذ أست   ميا عاطؼ محمد توفيؽد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿطب  قسـمساعد باذ أست   نجواف يسري صالحد/ أ.ػ 
 األزىر ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 
 األطفالماجستير طب      إيمان كامل أحمدة ط/ 4

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ػ 
 طنطػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    أحمد عبد الباسطد/ أ.ػ 
 ماجستير طب األطفال    كامل محمد محمد جمعوة ط/ 5

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   العالسيير سيد أبو د/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـورئيس اذ أست   ميا عاطؼ محمد توفيؽد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست    نجالء فتحي برسيـد/ أ.ػ 
 األزىر ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير طب األطفال    فاطمة عادل عمى رضوانة ط/ 6

   المجنة :
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   سيير سيد أبو العالد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـورئيس اذ أست   ميا عاطؼ محمد توفيؽد/ أ.ػ 
 األزىر ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   عمى عبد المطيؼ عافيةد/ أ.ػ 
 ماجستير الجراحة العامة    آالء جالل إبراىيم مظمومة ط/ 7

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامة قسـمساعد باذ أست   عاصـ فايد مصطفيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامة قسـمساعد باذ أست   محمد حامد المميجيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود عبد المطيؼ بيراـد/ أ.ػ 
 القاىرة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط جراحة األوراـمساعد اذ أست    محمد ممدوح أحمدد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير الجراحة العامة  أسامة سعيد أحمد الشافعي ة ط/ 8

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست  سميماف عبد الرحمف الشخصد/ أ.ػ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمد أشرؼ عمى بمبعد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   صبري الجماؿأحمد د/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط الجراحة العامةورئيس قسـ اذ أست  عماد الديف مصطفي عبد الحافظد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير الجراحة العامة    أحمد محمد بدر موسية ط/ 9

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   عبد العزيز عباس تعمبد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػة قسـمساعد باذ أست   محمود أحمد شاىيفد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    إبراىيـ أبو الفتوحد/ أ.ػ 

 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  ىند السيد حسن المصيمحي ة ط/ 22
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذورئيس أست   عصاـ عبد الونيس بحيريد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاألنؼ واألذف  قسـاذ بأست   إبراىيـ أحمد عبد الشافيد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـاذ بأست  عبد المطيؼ إبراىيـ الرشيديد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػا ةعامػجبكمية الطب  والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاألنؼ واألذف  قسـاذ بأست    محمد ناصر الشيخد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة    أحمد وحيد محمد ة ط/ 22

   المجنة :
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذورئيس أست   عصاـ عبد الونيس بحيريد/ أ.ػ 
 باألكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ أست   شريؼ ماىر العينيد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـاذ بأست   أحمد عبد المنعـ رجبد/ أ.ػ 
 باألكاديمية الطبية العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األنؼ واألذف والحنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاذ أست   عالء الديف فتحي غيتود/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 
 

 األنف واألذن والحنجرةماجستير   أسماء محمد عبد الرازق طعيمةة ط/ 20
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذورئيس أست   عصاـ عبد الونيس بحيريد/ أ.ػ 
 مساعد التخاطب بقسـ األنؼ واألذف والحنجرة بطب المنوفيػػػػػػػػػػةاذ أست   إيماف عز عبد الواحدد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةطب األنؼ واألذف والحنجػػػػرة بكمية  قسـاذ السمعيات بأست   حساـ سني البياء طمعتد/ أ.ػ 
 بكمية الطب جامعة المنصورةاذ أمراض التخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أست  ىمت مصطفي باز الخميسيد/ أ.ػ 

 ي صوت واحد()عمي أف يكوف األوؿ و الثان       
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 دكتوراه الباثولوجيا  أية حمدي عبد الباري بدرة ط/ 23
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأست    أسماء جابر عبدهد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأست   قنديؿمنى عبد الحميـ د/ أ.ػ 
 عيف شمس ةعامػجبكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأست   نادية جالؿ الحفناويد/ أ.ػ 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية  أحمد سمير أحمد عبد الحميدة ط/ 24
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجبكميةالطب  القمب واألوعيةالدموية قسـاذ مساعد بأست    أحمد مختر القرشد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكمية الطب  الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب واألوعية  قسـاذ بأست    وليد عبده إبراىيـد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػجبكمية الطب  القمب واألوعية الدموية قسـاذ بأست   تيمور مصطفي عبد اهللد/ أ.ػ 

 دكتوراه األمراض الصدرية والتدرن  رحاب عبد الفتاح سعد سعدة ط/ 25
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية األمراض الصدريػػػػػػػػػػة والتدرف قسـاذ بأست   رباب عبد الرازؽ الوحشد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةطب  بكمية األمراض الصدرية والتدرف قسـاذ ورئيس أست    أحمد عامر خميسد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػا ةعامػجالطب  بكمية األمراض الصدريػػػػػػػػػػة والتدرف قسـاذ بأست  أيمف حسف فتحي عبد الظاىرد/ أ.ػ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  الزىراء محمد عبد الحميد راغبة ط/ 26
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية األمراض الجمدية والتناسميػػػػػػػة قسـاذ بأست   مصطفي محمد سميمافد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية الكيمياء الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأست   مأثر كامؿ الشافعيد/ أ.ػ 
 األزىربالقاىرةةعامػجبكميةالطب األمراض الجمديةوالتناسمية قسـاذبأست  محمد إسماعيؿ محمد كامؿد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة المسالك البولية   إبراىيم عمى أنور عمىة ط/ 27
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية جراحة المسالؾ البولية قسـاذورئيس أست   سمطاف محمد سمطافد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية جراحة المسالؾ البوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـاذ بأست   محمد مرزوؽ عبد اهللد/ أ.ػ 
 اإلسكندريػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػجالطب  بكمية جراحة المسالؾ البولية قسـاذ بأست   عبد الرحمف محمود زىرافد/ أ.ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   سمر سعد الدين محمدة ط/ 28
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية األشعة التشخيصيػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأست   شيماء عبد الحميد حسنيفد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية األشعة التشخيصيػػػػػػػػة قسـاذ مساعد بأست    رحاب محمد حبيبد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػجالطب  بكمية األشعة التشخيصيػػػػػػػػة قسـاذ بأست   مدحت محمد رفعتد/ أ.ػ 

 ماجستير جراحة العظام   يوسفميالد مراد ة ط/ 29
   المجنة :
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 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ مساعد بأست   بياء زكريا محمد حسفد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ مساعد بأست   سامح محمد جاد مرعيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػا ةعامػجالطب  بكمية جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسـاذ مساعد بأست   محمد عبد الحميد إبراىيـد/ أ.ػ 

 ماجستير عالج األورام والطب النووي   إيمان جمال إسماعيلة ط/ 02
   المجنة :

 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية الج األوراـ والطب النوويػػػػع قسـاذ بأست   ناصر محمد عبد الباريد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجالطب  بكمية الج األوراـ والطب النوويػػػػع قسـاذ بأست   سوزاف أحمد الحسنيفد/ أ.ػ 
 أسيػػػػػػػػػوط ةعامػجالطب  بكمية عالج األوراـ والطب النووي قسـاذ بأست   سمير شحاتو محمد عيدد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األطفال  بسمة السيد حسين محمد فرج ة ط/ 02
   المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست   وفاء مصطفي محمد د/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست   نجواف يسري صالحد/ أ.ػ 
 الزقازيؽ ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست   وساـ عبد المنعـ مختارد/ أ.ػ 

 ماجستير طب األطفال  أحمد عادل محمود نوير ة ط/ 00
   المجنة :

 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـمساعد باذ أست   محمود أحمد الحاويد/ أ.ػ 
 طنطا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  طب األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قسـباذ أست   بدرايةإبراىيـ محمد إبراىيـ د/ أ.ػ 

 ماجستير الجراحة العامة  محمد سيد محمد أبو شوشة ة ط/ 03
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجراحة  قسـباذ أست   عبد العزيز عباس تعمبد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػة قسـمساعد باذ أست   يحيي محمد الخطيبد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  العامػػػةالجراحة  قسـورئيس اذ أست   حاتـ محمود سمطافد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبقسـ اذ أست   عاطؼ عبد الغني سالـد/ أ.ػ 

 صوت واحد()عمي أف يكوف األوؿ و الثاني        
 دكتوراه الجراحة العامة  أحمد سعد سيد أحمد عرفو ة ط/ 04

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   حساـ عبد القادر أحمد الفؿد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػة قسـمساعد باذ أست   محمود أحمد شاىيفد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  الجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمد صبري عمارد/ أ.ػ 
 طنطػػػػا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط الجراحة العامةورئيس قسـ اذ أست حمدي عبد اليادي محمد عبد العاطيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
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 التوليد وأمراض النساءدكتوراه   محمد صبري أحمد رواش ة ط/ 05
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اءػالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   أيمف عبد القادر شبانود/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكميةالطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذمساعد بأست   عبد الحسيب صالح سعدد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اءػالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   حامد السيد حامد المقوةد/ أ.ػ 
 طنطا ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الط اءػالتوليد وأمراض النسبقسـ اذ أست   مصطفي زيف العابديفد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 التوليد وأمراض النساءماجستير   محمد عمى عبد القادر منصور ة ط/ 06

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الطب  اءػالتوليد وأمراض النس قسـباذ أست   مدحت عصاـ الديف حمميد/ أ.ػ 
 المنوفية ةعامػجبكميةالطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذمساعد بأست  محمد السباعي عنتر أبو العنيفد/ أ.ػ 
 عيف شمس ةعامػػػػػجب ػػػػػػػػبكمية الط اءػالتوليد وأمراض النسبقسـ اذ أست   محمد إبراىيـ محمد عامرد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   سمر السيد عمى سيف الدين ة ط/ 07
   المجنة :

 المنوفيػػػػػة ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ شعيبد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػة ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   ىشاـ نبيؿ خالد الشاميد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػؽ ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أماني عبد الرحمف محمدد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   رغده عصام عبد المنعم شرف ة ط/ 08
   المجنة :

 المنوفيػػػػػة ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   محمد عبد المنعـ شعيبد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػة ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   ماجدة مصطفي حجاجد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست    نيي نبيؿ دغيـد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أسماء عفيفي عبد الشافي ة ط/ 09
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةطب بكمية  الجمدية والتناسميةاألمراض  قسـورئيس اذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػة ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   ىشاـ نبيؿ خالد الشاميد/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 

 األمراض الجمدية والتناسميةماجستير   أسماء محمد عبد الرازق الفقي ة ط/ 32
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةطب بكمية  األمراض الجمدية والتناسمية قسـورئيس اذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػةطب بكمية  األمراض الجمدية والتناسمية قسـمساعد باذ أست    وفاء أحمد شحاتود/ أ.ػ 
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعامػػػجبكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـباذ أست   أحمد عبد الوىاب صالحد/ أ.ػ 
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 دكتوراه طب األسرة  بسمة شكري حامد إبراىيم ة ط/ 32
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست   فرحاتتغريد محمد د/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست   ىالة محمد المصيمحيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   محمد عبد الغني عمارةد/ أ.ػ 
 قناة السويسجامعة طب بكمية ال طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـورئيس اذ أست  مصمح عبد الرحمف إسماعيؿد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 دكتوراه طب األسرة أسماء أبو بكر عبد الباري محمدة ط/ 30

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست   تغريد محمد فرحاتد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـباذ أست   ىالة محمد المصيمحيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب ال بكمية التوليد وأمراض النسػػػػػػػػػػػػػاء قسـباذ أست   محمد عبد الغني عمارةد/ أ.ػ 
 قناة السويسجامعة طب بكمية ال طب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة قسـورئيس اذ أست  مصمح عبد الرحمف إسماعيؿد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 ماجستير طب المناطق الحارة  منال أحمد محمد قشيطة ة ط/ 33

   : المجنة
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـورئيس اذ أست  أيمف محمد عبد الغني المحمحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـمساعد باذ أست   مؤمنة سعيد الحاموليد/ أ.ػ 
 بني سويؼجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـورئيس اذ أست   دينا إسماعيؿ عطيود/ أ.ػ 

 ماجستير طب المناطق الحارة  عايدة سمير رزق مرقص ة ط/ 34
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـورئيس اذ أست  أيمف محمد عبد الغني المحمحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـب مساعداذ أست   محسف محمد الخياطد/ أ.ػ 
 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـباذ أست    سحر زكريا حسفد/ أ.ػ 
 

 ماجستير طب المناطق الحارة  أنس عاطف عبد ربو أبو عمر ة ط/ 35
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـورئيس اذ أست  أيمف محمد عبد الغني المحمحد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـمساعد باذ أست    نجالء سعيد العبدد/ أ.ػ 
 الزقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽجامعة طب بكمية ال األمراض المتوطنة قسـباذ أست    شريؼ محمد جالؿد/ أ.ػ 

 ماجستير األشعة التشخيصية  ماجدة سمير عبد الستار محمد ة ط/ 36
   المجنة :
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األشعة التشخيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست    أشرؼ أنس زيتوفد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال األشعة التشخيصية قسـمساعد باذ أست   وليد عبد الفتاح موسيد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال األشعة التشخيصية قسـباذ أست    محمد أحمد يوسؼد/ أ.ػ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ىند محمد طاىر محمد عميرة ة ط/ 37
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود عبد العزيز قورةد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود محمد عمارةد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   أحمد ربيع العربجيد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجامعة طب بكمية ال الباطنة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قسـباذ أست   محمود حداد حميدهد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت واحد(       
 الباثولوجيا اإلكمينيكيةماجستير   إيمان عصام جمعو عبد الفتاح ة ط/ 38

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست    روحية حسف العدؿد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػةجامعة طب بكمية ال الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـاذمساعد بأست    ثريا أحمد عمرد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب بكمية ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثولوجيا اإلكمينيكي قسـباذ أست   جيياف كماؿ السعيدد/ أ.ػ 
 طنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة طب بكمية ال الباثولوجيا اإلكمينيكية قسـباذ أست    أمؿ سعيد البنداريد/ أ.ػ 

 واحد( )عمي أف يكوف األوؿ و الثاني صوت       
 ماجستير جراحة العظام  أحمد محمد فوزي عبد الغني ة ط/ 39

   المجنة :
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية ال قسـباذ أست   أحمد فؤاد شمس الديفد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة طب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية ال قسـمساعد باذ أست   بياء زكريا محمد حسفد/ أ.ػ 
 اإلسكندريةجامعة طب جراحة العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بكمية ال قسـمساعد باذ أست    بياء أحمد مطاوعد/ أ.ػ 

 ماجستير السمعيات    والء ممدوح الشورةة ط/ 42
   المجنة :

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػةطب األنؼ واألذف والحنجرة بكمية  قسـاذ السمعيات بأست   البياء طمعت حساـ سنيد/ أ.ػ 
 المنوفيػػػػػػػةطب األنؼ واألذف والحنجرة ب قسـاذ مساعد السمعيات بأست   أحمد محمود زيف العابديفد/ أ.ػ 
 ػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ السمعيات باألكاديميػػػػػػػػػػػػػػػأست    أحمد فييـ شديدد/ أ.ػ 

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

طالب  (05لعدد ) تسجيل موضوع الرسالةػ بشأف الموافقة عمى  مذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
 وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختمفة .

 : القــــرار
 ويرفع لمجامعة . ..ليـ عمى النحو التالي  تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراهالموافقة عمى 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية    أحمد طارق أحمد ط/ةةة 2
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 :  الرسالة موضوع
لمشراييف التاجية مقابؿ عمؿ وصالت وعائيو لمشراييف التاجية عف طريؽ الجراحة عمى وظيفة تأثير القسطرة التداخمية 

البطيف األيسر باستخداـ التتبع الرقطي بالموجات الصوتية في المرضي الذيف يعانوف مف قصور متعدد بالشراييف 
 التاجية .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   طارؽ صالح خميؿػ أ.د/ 

 المنوفية ةعػجامالقمب واألوعية الدموية بكمية الطب  ورئيس قسـاذأست   محمد فيمي النعمانيػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةػعجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   سوزي صالح الشيفػ   د/ 

 دكتوراه أمراض القمب واألوعية الدموية    ماجد منير حنا شحاتو ط/ةةة 0
 :  الرسالة موضوع

 تأثير مناورة رفع الساؽ عمى احتياطي عضمة القمب الوظيفي ) دراسة عف طريؽ التتبع الرقطي(.
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   والء فريد عبد العزيزػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست    محمود كامؿ أحمدػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامػػػػػػػػػػة بكمية الطب القمب واألوعية الدمويػػػػ قسـمدرس ب   أسماء عبد الكريـ قناويػ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   محمد صالح محمد أبو اليدي ط/ةةة 3
 :  الرسالة موضوع

دراسة تعدد استخدامات سديمة الشرياف الصدري الظيري الثاقب كسديمة لحمية حرة وسديمة موضعية في إعادة بناء فقد 
 المركبة .االنسجة الرخوية 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأست    فؤاد محمد غريبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـمدرس ب   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

 
 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   محمد أيمن عبد الحميم عوف ط/ةةة 4
 :  الرسالة موضوع

تقييـ التقنيات المختمفة لعالج مرض التثدي عند الرجاؿ باستخداـ شفط الدىوف التقميدي ، تقنية الفيزر ، تقنية الجي 
 بالزما .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأست  فؤاد عبد الحميد كشؾػ أ.د/ طارؽ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـمدرس ب   محمد عبد اهلل النحاسػ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق    أحمد فوزي السيد مشالي ط/ةةة 5
 :  الرسالة موضوع
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 المختمفة المؤثره عمى نتيجة جراحة إصالح كسور حجاج العيف .العوامؿ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأست    فؤاد محمد غريبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـمدرس ب    حساـ حسف فوزيػ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   محمد السيد عبد الوىاب حسن ط/ةةة 6
 :  الرسالة موضوع

دراسة مقارنة بيف المستوي تحت السمي مقابؿ المستوييف تحت السمحي وتحت الجميؿ مجتمعيف في عممية شد الجبية 
 بالمنظار .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـاذ بأست    داليا مفرح السقاػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامجراحة التجميؿ والحػػػػػروؽ بكمية الطب  قسـمدرس ب    حساـ حسف فوزيػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   باسم عبد الوىاب البرنس الجزار ط/ةةة 7
 :  الرسالة موضوع
 الجراحة والقسطرة التداخمية في الحفاظ عمى الوصالت الشريانية الوريدية المقبمة عمى الفشؿ .دور 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ مساعد بأست   يحيي محمد الخطيبػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   فوزي أبو بكر محمودػ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   ىيثم جمعة منصور عثمان  ط/ةةة 8
 :  الرسالة موضوع

 تقييـ حجـ الخصية ما بعد اجراء عممية استيفف فاولر في الخصية المعمقة بالبطف .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست    مجدي أحمد لولحػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   احمد محمد الزلباني ػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالجراحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـمدرس ب   احمد ربيع عبد الباري ػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  صفاء مصطفى عبد المعطي الكبش ط/ةةة 9
 :  الرسالة موضوع

تقنية سديمة الغشاء المحدد الداخمي المقموب مقابؿ تقنية السديمة المقموبة متعددة الطبقات فى المرضى الذيف يعانوف مف 
 ثقي بمقموبة العيف مجيولة السبب .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـاذ مساعد بأست   سامح محمد الجوىريػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـمدرس ب   احمد عادؿ سالمة ػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   اية حمدي فؤاد المنسي ط/ةةة 22
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 :  الرسالة موضوع
 دور جياز الفحص المجيرى بالموجات فوؽ الصوتية فى تقييـ حاالت الجموكوما بعد جراحة ازالة المياه البيضاء . 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـ اذ ورئيسأست   ىدى محمد السبكيػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـمدرس ب   منار فوزي محمد داود ػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين رفيدة مصطفى منصور سراج الدين ط/ةةة 22
 :  الرسالة موضوع

 التأثير العالجي لمضوء النبضي المنظـ المكثؼ فى مرضى جفاؼ العيف .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـاذ بأست   ىشاـ محمد فؤاد المزارػ   أ.د/ 

 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـاذ بأست   محمد حسف حسنيػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـمدرس ب   سارة عبد المجيد ناجي / ػ   د

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـمدرس ب   أحمد إسماعيؿ رمضاف ػ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   إيمان سعد السيد فرج ط/ةةة 20
 :  الرسالة موضوع

 دراسة إضعاؼ العضمة المستقيمة الوحشية بالعيف بدوف خياطة باستخداـ مادة الصقة لألنسجة .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـاذ بأست   حاتـ محمد جاد مرعيػ   أ.د/ 

 وجراحة العيف معيد الرمد التذكاري بالجيػػػػػػػػػػػزة طب قسـاذمساعد بأست   ىبة متولى عمى متولىػ    د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػجاموجراحة العيف كمية الطب  طب قسـمدرس ب   منار فوزي محمد داود ػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  االء أحمد عبد العزيز سميط ط/ةةة 23
 :  الرسالة موضوع

 كي دلتا فى الصدفية المويحية : دراسة اكمينيكية وىستوكيميائية مناعية . 3اظيار بي اي 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  والتناسمية األمراض الجمدية قسـاذ بأست   مصطفى أحمد ىماـػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذمساعد بأست    وفاء أحمد شحاتةػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس ب  منى عبد الحميد محمد قورةػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  رانيا محمد السيد زغمول ط/ةةة 24
 :  الرسالة موضوع

 في الصدفية الموحية دراسة اكمينيكية وىستوكيميائية مناعية . 00الدور التنشيطى لمبروتيف الريبوسومي اؿ ػػ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفى أحمد ىماـػ   أ.د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذمساعد بأست    وفاء أحمد شحاتةػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـأستاذ مساعد ب   أسماء شمس الديف محمدػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  أسماء حبشي محمد عيسوي ط/ةةة 25
 :  الرسالة موضوع

 البالغات .دراسة مقارنة بيف الجانب المرضي واليرموني لظيور حب الشباب التأخر والمستمر لدى السيدات 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست    محمد أحمد باشاػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسـاذمساعد بأست   إيماف مسعود عبد الجيدػ    د/ 

 دكتوراه األمراض الجمدية والتناسمية   ايمان السيد أحمد غنيم ط/ةةة 26
 :  الرسالة موضوع

 فى الصدفية المويحية: دراسة إكمينيكية وىستوكيميائية مناعية . 0دور االرورا كينيز اية واالية أى إـ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   مصطفى أحمد ىماـػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذمساعد بأست    وفاء أحمد شحاتةػ    د/ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوف ةعػجامكمية الطب  الباثولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـأستاذ مساعد ب   أسماء شمس الديف محمدػ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   أيات أحمد جاب اهلل ط/ةةة 27
 :  الرسالة موضوع

 اكتشاؼ حدوث اعتالؿ عصبي طرفى باألطفاؿ المصابيف بمرض السكري النوع االوؿ .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكمية الطب  طب األطفاؿ قسـاذ بأست   سامح عبد اهلل عبد النبيػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  طب األطفاؿ قسـمدرس ب   أحمد شوقى أبو ىولةػ    د/ 

 بالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمعيد الكبد القومي  ػا االكمينيكيةالباثولوجيػ قسـمدرس ب    إسراء توفيؽ عالـػ   د/ 

 

 ماجستير طب األطفال   بسمة ممدوح الشيخ ط/ةةة 28
 :  الرسالة موضوع

لدى االطفاؿ الذيف يعانوف مف  2تأثير المكمالت الغذائية عف طريؽ الفـ عمى النمو ومستوى عامؿ نمو االنسوليف ػػ 
 سوء التغذية .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكمية الطب  طب األطفاؿ قسـاذمساعد بأست    وائؿ عباس بحبحػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  طب األطفاؿ قسـمدرس ب  ىبو محمد صبحي الزفزاؼػ    د/ 

 بالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمعيد الكبد القومي  الباثولوجيػػا االكمينيكية قسـمدرس ب    منى جماؿ العبدػ   د/ 

 دكتوراه طب األطفال   أحمد محمد أحمد شمبي ط/ةةة 29
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 :  الرسالة موضوع
 التناسمية غير النمطية عند حديثي الوالدة .معدؿ االصابة وتقييـ االعضاء 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكمية الطب  طب األطفاؿ قسـاذ بأست   سيير سيد أبو العالػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكمية الطب  طب األطفاؿ قسـاذ بأست   ميا عاطؼ توفيؽػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  طب األطفاؿ قسـمدرس ب   زينب صبري ابوزنةػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  طب األطفاؿ قسـمدرس ب   أبو ىولةأحمد شوقى ػ    د/ 

 دكتوراه طب وجراحة األنف واألذن والحنجرة  مروة خيرت عمى مصطفى ط/ةةة 02
 :  الرسالة موضوع

 مع وبدوف الحفاظ عمى ممحقاتيا . تقييـ النتائج الوظيفية بعد فؾ تيبس عظمة الركاب
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـ اذورئيسأست  عصاـ عبد الونيس بحيريػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذ بأست   أحمد عبد المنعـ رجبػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػة ةعػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذ بأست   ايمف عمى عبد الفتاحػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب  األنؼ واألذف والحنجرة قسـاذمساعد بأست  طارؽ عبد الرحمف عبد الحافظػ    د/ 

 ماجستير السمعيات  مروة عاطف حمزة عطية ط/ةةة 02
 :  الرسالة موضوع

 اختبار نبضات رأس الفيديو فى المريض المصاب بالتياب االذف الوسطى مع االنصباب .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  السمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات قسـ اذ ورئيسأست   حساـ سني البياء طمعتػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  السمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات قسـاذ مساعد بأست   أحمد محمود زيف العابديفػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  السمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات قسـدرس بم   أسماء صالح معطيػ    د/ 

 

 ماجستير الباطنة العامة  بسمة عبد النبى السيد غريب ط/ةةة 00
 :  الرسالة موضوع

 لموذمة الوعائية .معرفة االطباء وخبراتيـ فيما يتعمؽ بالتشخيص والعالج الطارئ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  الباطنة العامة قسـاذ مساعد بأست   عماد محمد الشبينيػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية التمريض ب اذ مساعد تمريض صحة المجتمعأست  ايماف عبد الفتاح مصطفى شكرػ    د/ 

 المنصػػػػػػػػػػورةب الباطنة العامة وأمراض الروماتيـز والمناعة قسـمدرس ب  مروة أبو المعاطي محمد بيسارػ    د/ 

 ماجستير الباطنة العامة  مصطفى حمدي إبراىيم الديب ط/ةةة 03
 :  الرسالة موضوع
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 مراجعة مدى تطبيؽ مقدمي الرعاية الصحية لممارسات مكافحة العدوى بوحدات الغسيؿ الكموى بمحافظة جنوب سيناء 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  الباطنة العامة قسـاذ بأست   سعيد سيد أحمد خميسػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  الباطنة العامة قسـاذ مساعد بأست   ياسيف صالح ياسيفػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمية الطب جاالباطنة العامة  قسـمدرس ب   ىبة كماؿ عبد الخالؽػ  د/ 

 ماجستير جراحة المسالك البولية  اسالم محمد أبو بكر منصور ط/ةةة 04
 :  الرسالة موضوع

 التنبؤ المسبؽ لمجراحة لنتائج استخداـ منظار الحالب المرف في عالج حصوات الكمى .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  جراحة المسالؾ البولية قسـاذ بأست   أحمد الصيرفىفاطمة ػ أ.د/ 
 المنوفيػػةكمية الطب جامعة  جراحة المسالؾ البولية قسـاذمساعد بأست     عيد الشريؼػ   د/ 

 المنوفيػػةكمية الطب جامعة  البوليةجراحة المسالؾ  قسـاذمساعد بأست   محمد عبد الجابر سميـػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  جراحة المسالؾ البولية قسـمدرس ب     محمد أبو زيدػ   د/ 

 دكتوراة جراحة المسالك البولية  عبد اهلل أحمد عبد الحكم ط/ةةة 05
 :  الرسالة موضوع

جراحة المناظير المشتركة داخؿ الكمى فى وضعية إستمقاء فالديفيا المعدؿ بواسطة  دراسة مقارنة مستقبمية عشوائية بيف
جالداكاو مقابؿ استخراج الحصوات بواسطة منظار الكمى عف طريؽ الجمد في وضعية االنبطاح في عالج حصوات 

 الكمى المركبة .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  المسالؾ البوليةجراحة  قسـاذ بأست   محمد عبد المنعـ الشاذليػ أ.د/ 
 المنوفيػػةكمية الطب جامعة  جراحة المسالؾ البولية قسـاذمساعد بأست    فؤاد محمد زناتيػ   د/ 

 المنوفيػػةكمية الطب جامعة  جراحة المسالؾ البولية قسـاذمساعد بأست   محمد سيد أحمد عزيزػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية الطب جامعة  جراحة المسالؾ البولية قسـمدرس ب   محمد إبراىيـ أبو زيدػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  سحر سمير جابر البنبي ط/ةةة 06
 :  الرسالة موضوع

 العمر بالمنوفية .أثر صورة الجسـ عمى الوظيفة الجنسية لدى السيدات في منتصؼ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابرػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػةكمية الطب جامعة  األمراض النفسية والعصبية قسـمدرس ب    ىند رضا عمارةػ   د/ 

 ماجستير األمراض الجمدية والتناسمية  ايمان رجب سانين الجزار ط/ةةة 07
 :  الرسالة موضوع

 عمى الوظيفة الجنسية الخصائييف الرعاية الصحية مف االناث . 29ػػ  تأثير جائحة فيروس كورونا
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 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  األمراض الجمدية والتناسمية قسـاذ بأست   محمد عبد الواحد جابرػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػةكمية الطب جامعة  األمراض النفسية والعصبية قسـمدرس ب    ىند رضا عمارةػ   د/ 

 ماجستير أمراض القمب واألوعية الدموية   اسالم عادل التالوي ط/ةةة 08
 :  الرسالة موضوع

 في متالزمة الشرياف التاجي الحادة . FKBP5التعبير الجيني لمصفائح الدموية 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست   محمود عمى سميمافػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػة ةعػجامالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـاذ بأست    أحمد مختار القرشػ أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػةالقمب واألوعية الدمويػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الطب  قسـأستاذ مساعد ب    مراد بشاي ميناػ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام مصطفى عبد الرحمن السيد أبو العال ط/ةةة 09
 :  الرسالة موضوع

 الفقرات .مدى دقة تركيب المسامير الموجية باألشعة في عنؽ 
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  جراحة العظاـ قسـاذ بأست   محمود محمد ىدىودػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  جراحة العظاـ قسـأستاذ مساعد ب    محمد أحمد فائؽػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  جراحة العظاـ قسـمدرس ب   أسامة عبد المحسف شريؼػ   د/ 

 دكتوراه الطب النفسي  مروة صالح الدين حسين ط/ةةة 32
 :  الرسالة موضوع
 كيرباء المخ في مرضى فرط الحركة وتشتت االنتباه .رسـ 

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الطب النفسي قسـاذ بأست  لمياء جماؿ الديف الحمراويػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الطب النفسي قسـاذ بأست   أيمف عبد الفتاح الحدادػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الطب جامعة  الطب النفسي قسـأستاذ مساعد ب   عفاؼ زيف العابديف رجبػ   د/ 

 دكتوراه الباثولوجيا  منار يوسف شوقى سمارة ط/ةةة 32
 :  الرسالة موضوع

وماسبيف وفي إتش إؿ في سرطاف قنوات البنكرياس : دراسة مناعية  3تقييـ القيمة التشخيصية ؿ إف سي أو إية 
 ىستوكيميائية .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الباثولوجيا قسـاذ بأست   ىياـ عبد السميع عيادػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامبمعيد الكبد  الباثولوجيا قسـاذ متفرغ بأست    محمد توفيؽ بدرػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الباثولوجيا سـقمدرس ب   نيمة مصطفى بدرػ    د/ 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامبمعيد الكبد  الباثولوجيا قسـ     والء الجنديػ    د/ 

 دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع عمرو مصطفى عبد العميم خميفة ط/ةةة 30
 :  الرسالة موضوع

 محددات ضغط الدـ المرتفع الغير منضبط بيف المرضى متوسطي العمر والمسنيف فى محافظة المنوفية .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الصحة العامة قسـاذ بأست   صفاء عبد الفتاح بدرػ   أ.د/ 

 ػػػػػةالمنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػجامكمية الطب  الصحة العامة قسـاذ بأست  ىويدا محمد أنور الشاذلىػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الصحة العامة قسـاذ بأست  داليا السيد دسوقى عبد االلوػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الصحة العامة قسـاذ مساعد بأست  شيماء شريؼ زكي سميمافػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الصحة العامة قسـمدرس ب   شيماء يحيي عبد الرؤوؼػ    د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   زينب ربيع ىالل حجاب ط/ةةة 33
 :  الرسالة موضوع

فعالية وأماف الحظر العصبي في مستوى عضمة البطف المستعرضة والتسكيف المضبوط بواسطة المريضة في تسكيف 
 ألـ ما بعد الوالدة القيصرية .

 المشرفون : 
 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذ بأست    زكريا فؤاد سندػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػة ةعػجامكمية الطب  التوليد وأمراض النساء قسـاذمساعد بأست   عبد الحسيب صالح سعدػ   د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمية طب  التخدير والعناية المركزة قسـاذ مساعد بأست   وساـ الديف سمطافػ   د/ 

 ماجستير الفسيولوجيا  دينا فتحي سميمان قاسم ط/ةةة 34
 :  الرسالة موضوع

تأثير ناىض مستقبؿ الببتيد واحد الشبيو بالجموكاجوف عمى الخمؿ الوظيفي لمقمب في نموذج لمتالزمة التمثيؿ الغذائي 
 في الجرذاف .
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ بأست  جرجس صبري يوسؼ حناػ   أ.د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػا قسـاذ مساعد بأست  شيماء محمد عبد الغني مطاوعػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قسـمدرس ب   ىبو راضى عمي سالـد/     ػ

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   محمد عمى أبو العال ط/ةةة 35
 :  الرسالة موضوع

 مقابؿ الكيتوروالؾ الوريدي أللـ ما بعد جراحة تجميؿ األنؼ ورأب الحاجز االنفي . فعالية اإليبوبروفيف الوريدي
 المشرفون : 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـاذ بأست   صفاء محمد ىالؿػ   أ.د/ 

 المنوفيػػة ةعػجامكمية طب  التخدير والعناية المركزة قسـاذمساعد بأست   محمد عبد الرحمف سالـػ    د/ 
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 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـمدرس ب  صادؽ عبد المسيح صادؽػ    د/ 

 المنوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػجامكمية الطب  التخدير والعناية المركزة قسـمدرس ب    اماني سعيد عبد الحميـػ    د/ 

  177/22/1/0200الموضوع رقم 

الموافقةةة عمةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة ومةةن   ػػػ بشػػأفمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكميةةة لمدراسةةات العميةةا والبحةةوث 
 لكل من عمى النحو التالي : الدرجة

 التقدير التخصص الدرجة اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم م
 ػػػػ التخدير والعناية والمركزة دكتوراه كريـ محمد محمد عمى مخيبر ط/ 2
 ػػػػ الصحة العامة وطب المجتمع دكتوراه أسماء فتحي زغموؿ ط/ 0
 ػػػػ التشريح واالجنة دكتوراه نسمة محمود عبد الكريـ عفيفي ط/ 3
 ػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه ىشاـ يونس زايد ط/ 2
 ػػػػػ الجراحة العامة دكتوراه ايياب سعيد عبد العظيـ محمود ط/ 5
 ػػػػػ طب الطوارئ دكتوراه ايماف محمود عمى حجازي ط/ 6
 ػػػػػ أمراض الباطنة العامة دكتوراه محمد محمود محمد سميماف ط/ 7
 ػػػػػ الباثولوجيا دكتوراه زينب ابراىيـ عبد الحميـ العقباوي ط/ 8
 ػػػػػ الباثولوجيا دكتوراه شيماء صبري أحمد الجماؿ ط/ 9
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير ياسميف فتحي صابر محمد حمودة ط/ 22
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير عمياء سامي زيداف شعت ط/ 22
 جيد// طب األطفاؿ ماجستير أسماء عادؿ عبد الحميد عبد العزيز ط/ 20
 جيد جدا طب األطفاؿ ماجستير محمود عبد الخالؽ محمد عمي  ط/ 23
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير ىدير عبد الفتاح الدسوقى ط/ 22
 جيد// أمراض القمب واألوعية الدموية ماجستير حاـز أحمد محمد ط/ 25
 مقبوؿ أمراض الباطنة العامة ماجستير نورىاف رافت محمد منصور ط/ 26
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير طارؽ عبد القادر عبد الرحيـ ط/ 27
 جيد// الجراحة العامة ماجستير عبد العزيز جماؿ عبد الناصر  ط/ 28
 جيد// الجراحة العامة ماجستير عالء محمود بدوي الحايس ط/ 29
 جيد// األمراض الجمدية والتناسمية ماجستير ياسميف ايمف رفاعي السيد ط/ 02
 جيد// التخدير والعناية والمركزة ماجستير دعاء يحيي عبد اهلل شرؼ الديف ط/ 02
 جيد جدا طب وجراحة العيف ماجستير ىند جماؿ عبد اهلل غنيمي ط/ 00
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير ايماف عبد السالـ سيد أحمد ط/ 03
 جيد// الباثولوجيا االكمينيكية ماجستير وفاء يحيي أحمد قابيؿ ط/ 02
 ػػػ طب الطوارئ ماجستير أحمد عبد الفتاح عيد عبد الفتاح ط/ 05
 جيد// االمراض العصبية والطب النفسي ماجستير أحمد محمد محمد شحاتة ط/ 06
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 جيد جدا االمراض العصبية والطب النفسي ماجستير مروة حمدي أحمد خالؼ ط/ 07
 جيد جدا االمراض العصبية والطب النفسي ماجستير ابراىيـ حامد محمد الفيومي ط/ 08
 امتياز االمراض الصدرية والتدرف ماجستير طارؽ عادؿ الزعيري ط/ 09
 جيد جدا طب وجراحة العيف دبمـو بسمة عبد المطيؼ عبد الجميؿط/ 32
 : القــــرار 

 .. ويرفع لمجامعة .. الموافقة
  177/22/1/0200الموضوع رقم 

أكتػوبر مةن  درجةة لكةل مةن : تةرم ثةاني دور الموافقةة عمةى  ػػ بشػأفمذكرة أ.د/ وكيل الكمية لمدراسةات العميةا والبحةوث 
 عمى النحو التالي :0202

 ةةة دبمومة المينية في فحص مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة :2
 إبراىيـ خطاب عمر خطابػػػ ط/ 0   ػػػ ط/ اية عادؿ عبد الباري ناصر2 

 ػػػ ط/ محمد مرتضي عجيب أميف عبد الجواد2   ػػػ ط/ حسيف نبيؿ حسيف محمد شاىيف3
 ػػػ ط/ أية طالؿ مرعي محمود أبو القاسـ6   ػػػ ط/ ىبو محمد محمد عبد المطمب زايد5
   ػػػ ط/ روميساء سمير حسف إبراىيـ حسف7

 الطبية الشرعية :ةةة دبمومة المينية في السموم والكيمياء 0
 ػػػ ط/ أحمد فتحي ميدي0    ػػػ ط/ ىدير حماده عزة2 
  ػػػ ط/ سمر شحات عبد الحميد جعرابو2   ػػػ ط/ ميراؿ عالء توفيؽ3 

    ػػػ ط/ سارة رشاد السيد عبد اهلل6   ػػػ ط/ شيماء مجدي سعد كامؿ5
    رؤؼػػػ ط/ نيمة باز عبد ال8  ػػػ ط/ والء عارؼ أبو العال عثماف7
  ػػػ ط/ منى حسف عجمي عبد العاؿ22   ػػػ ط/ خمود محمد إبراىيـ محمد9
   ػػػ ط/ آالء أنس عمى السيد20 ػػػ ط/ دينا جماؿ إبراىيـ عبد الحميد عبده22 
   ػػػ ط/ نيرميف محمد سيد أحمد22   ػػػ ط/ نورا محمد فاروؽ عمى23 
  

 القــــرار :

 ... ويرفع إلى الجامعة .الموافقة
 
 
 
 

 
لةةى ىنةةا انتيةةى المجمةةس مةةن نظةةر الموضةةوعات المعروضةةة بجةةدول األعمةةال اليةةوم فةةأعمن السةةيد األسةةتاذ  وا 

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

 

     
 الكلية عميد                             أمين المجلس     
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  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/     د/ أمل أحمد سالمة
 

 
 


