
 كليه الطب                       
  المستشفيات الجامعية               

 السيد األستاذ الدكتور/  عميد كلية الطب .
  ،،،،،،،،،،،تحية طيبة وبعد

دريس    ة الت اء هيئ ة بأعض أة الخاص رف المكاف ى ص ة عل يادتكم الموافق ن س اء م الرج
  م11/1/2021  عن مجلس قسم األشعة التشخيصية المنعقد  بتاريخ

    -حضر كالً من :
  رئيسا  السيد األستاذ الدكتور/ مصطفى هاشم محمود                             

  السيدة االستاذة الدكتورة/ عفاف عبدالقادر حسن                           عضوا 

  ضواع                             -السيد األستاذ الدكتور/عبدالكريم حسن عبدهللا 

  السيد األستاذ الدكتور/احمد مصطفي محمد حامد                              عضوا

  عضوا                               فالسيد األستاذ الدكتور/اسأمه حارث عبدا للطي

  السيد األستاذ الدكتور/مصطفي ثابت حسين                                   عضوا 

  عضوا                                         -السيد األستاذ الدكتور/هشام مصطفي كامل

  عضوا   السيد األستاذ الدكتور/ سامي عبد العزيز سيد                             

  عضوا   السيدة األستاذة الدكتورة/ إيمان أبو الحمد احمد                           

  السيد االستاذ الدكتور/حسن ابراهيم مجلي                                     عضوا 

  عضوا                     الدكتور/ حسام الدين جالل محمد محمد          االستاذالسيد

  عضوا             السيدة األستاذة الدكتورة / جيهان سيد احمد                     

حسام ابوزيد يوسف متولي                                          عضوا  /رالسيد الدكتو

  عضوا                   السيد الدكتور/ حازم ابوزيد يوسف                                 

  عضوا            السيد الدكتور/ محمد زيدان محمد                                          

  عضوا            الدكتورة/ نسرين عادل عباس                                     السيدة 

  السيدة الدكتورة/ رضوي كامل عبدالناصر                                         عضوا

  عضوا        السيدة الدكتورة /عبير حسين علي                                      

  عضوا         وجيه عبدا لحفيظ محمد                                السيد الدكتور/
  السيد الدكتور / عبدالمنعم سيد حسن                                                  عضوا 

  عضوا                                السيد الدكتور/مصطفي احمد مصطفي                 
  ،،،،،،،،،،فائق االحتراموتفضلوا بقبول 

رئيس مجلس قسم األشعة التشخيصية                                                                                                                                                     
  أ.د/مصطفى هاشم محمود                         



  كلية الطب         
  قسم األشعة التشخيصية 

  م// محضر قسم األشعة التشخيصية المنعقد بتاريخ
  مكتب رئيس القسم  -مكان الجتماع :
    -حضر كالً من :

  رئيسا  السيد األستاذ الدكتور/ مصطفى هاشم محمود                             

  عضوا                           حسن  الدكتورة/ عفاف عبدالقادر االستاذة السيدة

  عضوا                             -السيد األستاذ الدكتور/عبدالكريم حسن عبدهللا 

  الدكتور/احمد مصطفي محمد حامد                              عضواالسيد األستاذ 

  عضوا                               فالسيد األستاذ الدكتور/اسأمه حارث عبدا للطي

  السيد األستاذ الدكتور/مصطفي ثابت حسين                                   عضوا 

  عضوا                                         -كاملالسيد األستاذ الدكتور/هشام مصطفي 

  عضوا   السيد األستاذ الدكتور/ سامي عبد العزيز سيد                             

  عضوا   السيدة األستاذة الدكتورة/ إيمان أبو الحمد احمد                           

  السيد االستاذ الدكتور/حسن ابراهيم مجلي                                     عضوا 

  عضوا                     الدكتور/ حسام الدين جالل محمد محمد          االستاذالسيد

  عضوا             السيدة األستاذة الدكتورة / جيهان سيد احمد                     

حسام ابوزيد يوسف متولي                                          عضوا  /رالسيد الدكتو

  عضوا                   السيد الدكتور/ حازم ابوزيد يوسف                                 

  عضوا            السيد الدكتور/ محمد زيدان محمد                                          

  عضوا            السيدة الدكتورة/ نسرين عادل عباس                                     

  السيدة الدكتورة/ رضوي كامل عبدالناصر                                         عضوا

  عضوا        السيدة الدكتورة /عبير حسين علي                                      

  عضوا         السيد الدكتور/وجيه عبدا لحفيظ محمد                                

  السيد الدكتور / عبدالمنعم سيد حسن                                                  عضوا 

  عضوا    السيد الدكتور/مصطفي احمد مصطفي                                      
       وتغيب عن الحضور كال من :   

  عضوا                                    سيف           مهاني محمد عبدا لحكيالسيد األستاذ الدكتور/
  عضوا                              السيدة األستاذة الدكتورة/ نغم نبيل محمود عمر                     

  عضوا                                                     السيد الدكتور/محمد كريم محمود           
  عضوا                              السيد ا الدكتور/ إيهاب منصور محمد                                  



ي -1 س عل ق المجل ي  واف الع عل دة االط ام وح دير ع ل م ن قب ا م وارد الين اب ال الخط
وف د مخل دي احم ودة أ.د/ه مان الج اذ  -ض م واتخ س قس ي مجل ل عل ائج التحلي رض نت لع

 الالزم من مقترحات للتحسين كال من النتائج االتيه بقسم االشعة التشخيصية 
  م 2020د في سبتمبر م المنعق2020نتائج استبيان مقياس الرضا لطالب الدراسات العليا عن دور ابريل  
  نتائج وتوصيات تحليل المواصفات الشكليه للورقة االمتحانية   لطالب الدراسات العليا عن دور ابريل

  م 2020م المنعقد في سبتمبر  2020
  نتائج وتوصيات تحليل نموذج المراجعه الذاتيه المتحانات طالب الدراسات العليا عن دور ابريل

  م 0202م المنعقد في سبتمبر 2020
     (مرفق ذ) مرفق نموذج فارغ لنموذج المراجعه الذاتيه لالمتحان  

  لإلطالع علي االستبيان والمرفقات متواجد بمكتب سكرتارية رئيس قسم االشعة التشخيصية 
ي-2 س عل ق المجل ة  واف تير الخاص اله الماجس ة رس ص ومناقش ة فح كيل لجن تش

ي  د عل ود محم ب /محم ه –بالطبي في جامع ية بمستش عه التشخيص م االش يم بقس ب مق طبي
 اسيوط 

  عنوان الرسالة 
Role of colored Doppler sonography in Evaluation of testicular perfusion 
before and after varicocelectomy in patients with infertility   
ال  ه استئص د عملي ل وبع ية قب دموي للخص داد ال يم االم ي تقي ون ف دوبلر المل دور ال

  الدوالي في مرضي العقم 
 السادة المشرفين : 

  استاذ االشعة التشخيصية جامعه اسيوط  -أ.د/ أيمان ابوالحمد أحمد
  مدرس بقسم االشعة التشخيصية جامعه اسيوط –محمد  د/وجيه عبدالحفيظ

  مدرس بقسم امراض الذكورة جامعه اسيوط –د/احمد عبدالعال عبدالمجيد 
  لجنة الفحص والمناقشة: 

  أ.د/ أيمان ابوالحمد احمد                   عن المشرفين 
  أ.د/   احمد فتحي الجبالي                 مناقش خارجي 

  هاشم محمود                مناقش داخلي  أ.د/   مصطفي
ي-3 س عل ق المجل نواني  واف د الش د محم افة أ.د/احم خ  –اض ة الم اعد جراح تاذ مس اس

يوط ه اس ب جامع ه الط اب بكلي ة واالعص من لجن دكتوراه ا ض الة ال ي رس راف عل الش
  مدرس مساعد بقسم االشعة التشخيصية  –الخاصه بالطبيبة /فاطمة ربيع علي صديق 

  عنوان الرسالة /
(The added value of automatic segmentation of cerebral glioma in multi 
sequence magnetic resonance imaging)    

  (القمية المضافه للتجزئة االوتوماتيكية الورام المخ في الرنين المفناطيسي)
  السادة المشرفين :

  صية استاذ االشعه التشخي–أ.د/مصطفي ثابت حسين 
  استاذ مساعد االشعة التشخيصية  -د/حسام ابوزيد يوسف

  مدرس االشعة التشخيصية –د/نهي محمد علي عطيه 
  



ي   -4 س عل ق المجل ام واف ية للع عه التشخيص م االش دين بقس ائف المعي ف وظ تكلي
امعي  بتمبر 2020/2021الج ين س ر دفعت ه اخ ي الكلي ن خريج بتمبر 2016م م م و س

م ( م2017 ات رق يم الجامع انون تنظ واردة بق ف ال روط التكلي ا لش نه 49طبق  1972) لس
  ) لتعيين 4وعددهم (م 

  اسماء الدفعه والترتيب : 
   الترتيب االولاسماء محمد عبدالحميد طبيب مقيم بقسم االشعة -1
   الترتيب الثانيطبيب مقيم بقسم االشعه –سارة محمد جمال -2
   الترتيب الثالثسمية اسامة محمد طبيب مقيم بقسم االشعة -3
  الترتيب الرابع.طبيب مقيم بقسم االشعة -ميرنا يوسف نمر-4
ي-5  س عل ق المجل الم  واف ي عبدالس د عبدالراض دكتور/ محم افه ال م –اض درس بقس م

ة ا   جراحة العظام بكليه الطب جامعه اسيوط من لجن تير ض اله الماجس ي رس راف عل الش
ري ا اء بش ا به ة / مارين ه بالطبيب ية –لخاص عة التشخيص م االش يم بقس ب مق –طبي

   –بمستشفي المبرة ومسجله لدرجة الماجستير بقسم االشعة بمستشفي جامعه اسيوط 
  عنوان الرساله : 

Ultrasound evaluation of cysts And Cyst-Like  lesions in And around the knee 
in comparison to Magnetic resonance imaging    
ه  ي الركب يس ف ه الك الت تش ات والحويص ن التكيس وتيه م وق الص ات الف يم الموج تقي

  وحولها بالمقارنة مع التصوير بالرنين المغناطيسي 
 

 السادة المشرفين: 
  استاذ االشعة التشخيصية  –أ.د/مصطفي ثابت حسين 

  مدرس بقسم االشعه التشخيصية  –د/عبير حسين علي 
  
طبيب -تسجيل برتوكول رساله الماجستير الخاصة بالطبيبة /مونيكا صبحي خلف وافق المجلس علي-6

  مقيم بقسم االشعة التشخيصية 
  الماجستير: رسالةعنوان برتوكول 

Role of gray scale and color Doppler ultrasound in diagnosis of pediatric neck 
masses   

  والدوبلر الملون في تشخيص اورام الرقبة في االطفال دور الموجات فوق الصوتية 
 السادة المشرفين: 

  أ.د/سامي عبدالعزيز سيد
  د/حازم ابوزيد يوسف 

  
  أمين مجلس قسم االشعة التشخيصية 

  أ.د/ايمان ابوالحمد أحمد      
  رئيس مجلس قسم االشعة التشخيصية 

  أ.د/مصطفي هاشم محمود     


