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   العلیا الدراسات
  

  :  كاالتى ٢٠١٦ وأكتوبر أبریل دورى العلیا الدراسات امتحانات مواعید تحدید بشأن مذكرة* 

   -: ٢٠١٦ أبریل دور -
   ٠ ٢٠١٦/  ٤/  ١٧ الموافق االحد

   -: ٢٠١٦ أكتوبر دور -
   ٢٠١٦/  ١٠/  ١٦ الموافق االحد

  اللجنة بقرار  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

   العلیا الدراسات أمتحانات نتائج إعالن في التأخیر بشأن مذكرة* 
  

  من االنتھاء ضرورة وھو السابق الكلیة مجلس قرار على التأكید على المجلس وافق:  القرار

   إضافى بأسبوع والسماح للدكتوراه أسابیع)  ٣(  وثالث للماجستیر أسبوعین خالل التصحیح 

   المكافأة من الحرمان یتم التأخیر حالة وفى أقصى كحد
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٩

  : األبحاث مواضيع تسجيالت
  

 المجلس قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م
الخاليا الجذعيه المستخلصه من دم الحبل السرى لالنسان على تلف الخصيه النـاجم   تاثير   ماجستير الهستولوجى يبمحمد الغر شيماء ١

  البالغه البيضاءفى ذكور الجرذان  سيزبالتيناستخدام مادة ال من
Effect Of Isolated Human Umbilical Cord Blood Derived 
Mesenchymal Stem Cells  On Cisplatin- Induced Testicular 
Damage In Adult Male Albino Rats 

  . امل طه ابو الغيطد.أ
  وجىورئيس قسم الهستول استاذ

  لىعبد المتج يس. فاطمة د
  ستولوجىاله مدرس

  حمدى عبد الجابر ارق. طد
 الهستولوجى مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 مدینة فى المختلفة المائیة المصادر من علیھا التعرف و  المعیشة حرة األمیبا توزیع ماجستير الطبية   الطفيليات محسن نجيب مارتينا ٢
 أسیوط

Distribution And Identification Of Free Living Amoebae          
From Different Water Resources In Assiut City 

  سكال هللاعطا ا ف.د. عاطأ
  الطبية فيلياتالط استاذ

  حسن م.م. رشا عبد المنعأ
  مساعد الطفيليات الطبية استاذ

  محمد السيد لديكا نان.م. حأ
 مساعد الطفيليات الطبية استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 عبد مداح منال ٣
 العسيلى عمالمن

 نهالظهاره البوليه للمثا نسرطا يف تنبؤيهالمناعيي لبعض  الدالالت ال التعبيرالهستوكيميائي دكتوراه الباثولوجيا
   البوليه    

Immuonohistochemical Expression Of Prognostic Markers In 
Urothelial Carcinoma Of The Urinary Bladder 

  فتاح.د. نعمت اهللا عبد الأ
  الباثولوجيا استاذ

  .د. رباب محمد حسينأ
  الباثولوجيا استاذ

  سيد مد. هبه الديك محد
 ولوجياالباث مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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١٠

  وجراحة طب كامل ابراهيم شيماء ٤
 العين 

  مع إستخدام الغرز الضابطة   عينالعلوي لل للجفنالعضلة الرافعة  إرجاع ماجستير
  شحوط الجفن لعالج

Levator Recession With Adjustable Suture In Management 
Of Upper Eyelid Retraction                                           

  على حمدم ر. عمد.أ
  طب وجراحة العين استاذ

  محمد. عبد الناصر عوض د.أ
  العين احةطب وجر استاذ

  لمتعالا عبد م. حازد
 العين راحةطب وج مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

يوسف عشم  مينا ٥
 جندى

واألذن  األنـــف
 جرةوالحن

و المنظار الجراحى الستئصال عظمـة الركـاب لعـالج     وبالميكروس ماستخدا بين مقارنة ماجستير
  تصلب األذن

Endoscopic Versus Microscopic Stapedectomy For Treatment Of 
Otosclerosis  

 

  .د. حسين فريد وشاحىأ
  الحنجرةاألنف واألذن و أستاذ

  عزام عبد الرازق د.د. محمأ
  الحنجرةاألنف واألذن و أستاذ

  سالم. محمد احمد محمود د
 جرةوالحن واألذناألنف  مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  حمادة محمود احمد ٦
 بىامبا 

والعناية  التخدير
 ةالمركز

الالتي  واملالتسريب الوريدي لعقار سلفات الماغنسيوم بالحقن داخل القراب في الح مقارنه ماجستير
  يجرين عمليات قيصريه تحت تأثير المخدر النصفي

Comparison Of Intravenous Magnesium Sulfate Infusion And 
Intrathecal Magnesium Sulfate In Parturient Undergoing Elective 
Caesarean Section Under Spinal Anesthesia 

  على بداهللا.د. سناء عأ
  المركزة ايةعنوال يرالتخد استاذ

  بداهللاع حمدالدين م عصام. د
 والعناية المركزة لتخديرا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 يةوالعنا التخدير مهدى دمحم مجدى ٧
 المركزة

الدمويـة   لـدورة ا ديناميكيـة  علـى  يرليبريسينالوريدى لعقار الت التسريب استمرارتأثير   دكتوراه
  المرارية لقنواتوا الكبد جراحة عمليات خالل كبديةوال النظامية

Effect Of  Terlipressin Infusion On Systemic And Hepatic 
Hemodynamics During Hepatobiliary Surgery 

  محمد ابراهيم ىعل مة.د. اساأ
  التخدير والعناية المركزة استاذ

  يداحمد س هان.م. جيأ
  التخدير والعناية المركزة عداستاذ مسا 
  . مصطفى سامى عباسد

 المركزة ةوالعناي خديرالت مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  اضوأمر التوليد رمضان يحيى محمد ٨
 ساءالن 

  خيرةاألشهر األ ثةفي الثال حملعلى مخرجات ال األمهات عمل تأثير ماجستير
The Effect Of Maternal Work On The Third Trimester Pregnancy 
Outcome 

  .د. جمال حامد سيدأ
  التوليد وأمراض النساء استاذ

  نصر على.د. احمد محمد أ
  النساءالتوليد وأمراض  استاذ

  توفيق ف. محمد خلد
 التوليد وأمراض النساء مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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١١

   حسن محسن ٩
                                                                                                                             

 عبد القادر

  جراحيال لبطنمنظار ا ريقالفتق الجار سري عن ط اصالح ماجستير الجراحة
Laparoscopic Paraumbilical Hernial Repair 

 

  عبد الراضى عبد السالم .د.أ
  الجراحة أستاذ

  مصطفى ثابت احمد .د.أ
  الجراحة أستاذ

                                                                                                    قطبمحمد  رمحمد بك .د
 لجراحةا مدرس

البحث باللغـة   نان يكون عنوا على  مجلسال وافق
  واالنجليزية كالتالى : عربيةال

الفتق الجار سري عـن   اصالحبين  مقارنة دراسة
الجراحـى   تـدخل وال لجراحيالبطن ا منظارطريق 

  يدىالتقل
Laparoscopic Paraumbilical Hernial 
Repair versus conventional surgical 
management 

محمد  مصطفى ١٠
 ىالبدر

    عملياتالعملية للمرضى الذين يتم لهم اجراء  ثناءاالنبوبة الصدرية أ رفع ماجستير   جراحةال
  الصدر الجراحى بمنظار

Intra-Operative Removal Of Chest Tube In Video-Assisted            
   Thoracoscopic Procedures                                           

  فتحى غنيم محمد مدم. أح٠أ
  وصدر قلب راحةمساعد ج أستاذ

  مخلوف. جمال احمد د
  الجراحة مدرس

  خيرى الخياط ن. حسيد
 صدرجراحة قلب و مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  وامراض   التوليد حنا ايليا صموئيل ١١
 النساء

للمولود"  تنفسيةال نتائجلتحسين ال ريةالقيصرية االختيا دةالمهبلى قبل الوال  الميزوبروستول ماجستير
  ضبطةدراسة سريرية عشوائية من

Vaginal Misoprostol Before Elective Cesarean Section To Improve 
The Neonatal Respiratory Outcome : Randomized, Controlled 
Clinical Study 

  مخلوف حمدا حمد.د. أحمد مأ
  اءالتوليد وأمراض النس استاذ

  .د. أحمد محمد على نصرأ
  التوليد وأمراض النساء استاذ

 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

وامراض  التوليد محمد يدس وليد ١٢
 لنساءا

 عىالجام ةمستشفى صحة المرا ىاالمهات عن الخدمات المقدمة لهن اثناء الوالدة ف رضا ماجستير
Maternal Satisfaction With Delivery Services At Women's Health 
Hospital; Assiut University 

  .د. ضياء الدين محمد عبد العالأ
  ءوامراض النسا لتوليدا استاذ

  سعد الدين محمد م. حازد
مساعد التوليـد وامـراض    استاذ
  النساء

  زهران محمد. كمال د
مساعد التوليـد وامـراض    استاذ
 النساء

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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١٢

     جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير
  

 المجلس قرار   التغيير بعد البحث موضوع     التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م
ج فى امـراض   وتيناتكفصيلة من بر ١٢لبروتين ألفا  ىالبيولوج الدور  دكتوراه الهستولوجى عبد التواب عبده أمل ١٣

  والمزمنة الحادة لىالك
Biologic Role Of The G 12 Subfamily Of 
Heterotrimeric G Proteins In Acute And Chronic 
Kidney Diseases  

 

خاليا  ىالتروية عل اعادة-القصير والطويل المدى الصابة القفر التاثير
  مولر في شبكية الفئران

Short And Long Term Effects Of Ischemia 
Reperfusion Injury On Mice Retinal Muller Cells 

  على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة قرار جاء ما 

  
     جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

  
 المجلس قرار   التغيير بعد البحث موضوع     التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

  محمد   محمود هشام ١٤
 األمام

  المخ   جراحة
 واألعصاب

  المخ الجانبى : تقييم مختلف الوسائل   نأورام بطي استخدام دكتوراه
  ونتائجها الجراحية

Lateral Intraventricular Brain Tumors : Evaluation 
Of Different Surgical Modalities And Outcome 

 حيةالطرق الجرا فبطين المخ الجانبى : تقييم مختل اورام
  ئجهاونتا

Lateral Intraventricular Brain Tumors : 
Evaluation Of Different Surgical Approaches 
And Outcome 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  داون الزمةبالمخ فى مت بروتيناتوتحركات ال المستقبالت دكتوراه األطفال طب رفعت عبد الحميد رشا ١٥
Receptors And Protein Kinases In Down Syndrome 
Brain 

 اكرةالشجيرية وعالقته بالذ لشوكاتا صفوو المستقبالت
  لدى متالزمة داون 

Receptors And Dendritic Spine Morphology 
In Relation To Memory Of  Down Syndrome  

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــا البغدادى حمدعلى ا محمد ١٦  الميكروبيولوجيـ
 الطبية والمناعة

المنـاعى   ظيمتشخيص وعالقة التن بيةللملوية البوا مرضيةال الحاالت دكتوراه
  لخالياتى

Helicobacter Pylori Diseases Diagnosis And 
Association With Immunoregulatory T Cell 

االنماط  دالمرضية للملوية البوابية تشخيص وتحدي الحاالت
المناعية   T) وخاليا  أالجينية ( الكاج أ ) و( الفاك 

   نمصابيالتنظيمية فى المرضى ال
Helicobacter Pylori Diseases Diagnosis & 
Detection Of (Caga) And (Vaca) Genotypes 
And immunoregulatory T Cell In Infected 
Patients 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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١٣

ــة نىعاصم عبد المغ أيمن ١٧ ــالكالم جراح  س
 البولية

ـ   عالقةال دراسة ماجستير السـينية   عةبين درجة عتامة حصوات الكليـة باالش
المقاطع مـع مـادة    دةباالشعة المقطعية متعد افتهاكث جةالعادية ودر

  نيةتكوين هذه الحصوات بواسطة جهاز حيود االشعة السي
Correlation Between Radio-Opacity By X-Ray , 
Radiodensity By Multislice Computerised 
Tomography And X-Ray Diffraction Analysis Of 
Renal Stones 

حصوات المسـالك البوليـة    امةعت درجةبين  لعالقةا دراسة
المقطعيـة متعـددة    الشعةودرجة كثافتها با سينيةباالشعة ال

 حيودمع مادة تكوين هذه الحصوات بواسطة جهاز  مقاطعال
  ةاالشعة السيني

Correlation Between Radio-Opacity By X-
Ray , Radiodensity By Multislice 
Computerised Tomography And X-Ray 
Diffraction Analysis Of Urinary Stones 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  
    إشراف لجنة تعديل

  
 المجلس قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم م

  عبد العزيز سيد سامي.د. أ دكتوراه يةالتشخيص األشعة مختار عيد محمد ١٨
  ةاألشعة التشخيصي أستاذ

  . مصطفى هاشم محمودد
  التشخيصية شعةمساعد اال أستاذ

  عبد العال حمد. شريف مد
 األشعة التشخيصية مدرس

  عبد العزيز سيد ى.د. سامأ
  األشعة التشخيصية أستاذ

  محمود شم. مصطفى هاد
  تشخيصيةمساعد االشعة ال أستاذ

  عبد العال مد. شريف محد
  التشخيصية األشعة مدرس

  . حسام الدين خليفةد
 والعصبية ةمساعد االمراض النفسي أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  ر.د. البدرى ابراهيم ابو النوأ ماجستير الباطنة األمراض طه مانعث بهاء ١٩
  االمراض الباطنة أستاذ

  . وائل احمد عباسد
 األمراض الباطنة مدرس

  .د. البدرى إبراهيم ابو النورأ
  لباطنةا مراضاأل أستاذ

  . وائل احمد عباسد
  األمراض الباطنة مدرس

  . مديحة يونس بخيتد.أ
 اإلكلينيكية اثولوجياالب أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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١٤

    إشراف لجنة تعديل
  

 المجلس قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم م
  وى.د. احمد محمد كمال المنشاأ دكتوراه القلب والصدر جراحة ويعبد الحكم بد أيمن ٢٠

  والصدر لقلبا احةجر سمورئيس ق أستاذ
  خليل سالمة احمد.د. محمد أ

  مساعد جراحة القلب والصدر أستاذ
  حافظفاروق عبد ال مد. احد

 جراحة القلب والصدر مدرس

  المنشاوىمحمد كمال  حمد.د. اأ
  والصدر لبورئيس قسم جراحة الق أستاذ

  مة.د. محمد احمد خليل سالأ
  لصدرمساعد جراحة القلب وا أستاذ

  . محمد عالء نادى عبد الحافظد
 والصدر القلبجراحة  مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  خلوف.د. احمد محمد احمد مأ ماجستير وأمراض النساء التوليد المجد بومصطفى ا احمد ٢١
  النساء أمراضالتوليد و أستاذ

  إسماعيل دالدين محمو عالء. د
 النساءمساعد التوليد وأمراض  أستاذ

  وف.د. احمد محمد احمد مخلأ
  النساء اضالتوليد وأمر أستاذ

  إسماعيل. عالء الدين محمود د
  مساعد التوليد وأمراض النساء أستاذ

  رفعت حسن.د. نفيسة أ
 األطفالطب  أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  ظايط حسن.د. حسين أ ماجستير بيئيالمهني وال الطب عاطف فاروق القرن آية ٢٢
  طب القاهرة –والبيئي  نيالطب المه أستاذ

  .د. ايمان مرسى محمدأ
  الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ

 

  ظايط ن.د. حسين حسأ
  طب القاهرة – والبيئيالطب المهني  أستاذ

  محمد.د. ايمان مرسى أ
  الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ

  .د. هبه اهللا جمال الدين راشدأ
 إلكلينيكيةالباثولوجيا ا أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 الميكروبيولوجيــــــا خليل على خليل محمد ٢٣
 والمناعة الطبية

  . طارق حسن قابيلد ماجستير
والمناعة الطبية طب االزهـر   ولوجيامساعد الميكروبي أستاذ

  أسيوط -
  بكر البدوي سن. أمنية حد

  الطبية لمناعةوا جياالميكروبيولو مدرس
  الدين عبد الرحيم. عبير شرف د

 الهضمي ازالحارة والجه مناطقطب ال مدرس

  . احمد صادق احمدد.أ
  والمناعة الطبية لوجياالميكروبيو أستاذ

  . أمنية حسن بكر البدويد
  الطبية ناعةوالم يولوجياالميكروب مدرس

  عبد الرحيم دين. عبير شرف الد
 الهضمي ازوالجه لحارةطب المناطق ا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  .د. محمد سالمة بكرأ ماجستير سمعيات نشات شعبان احمد ٢٤
  ورئيس قسم السمعيات أستاذ

  .د. خالد احمد البيهأ
  االمراض النفسية أستاذ

  سيد احعبد الفت إيمان. د
  السمعيات مساعد أستاذ

 

  .د. محمد سالمة بكرأ
  قسم السمعيات يسورئ أستاذ

  احمد البيه.د. خالد أ
  لنفسيةا ألمراضا أستاذ

  . إيمان عبد الفتاح سيدد
  السمعياتمساعد  أستاذ

  .د. عماد حماد الدالىأ
 األطفالطب  أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  ريم. هانى محمد عبد الكد ماجستير التشخيصية االشعة كمال عبده محمود ٢٥
  مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

  اصر. رضوى كامل عبد الند
 التشخيصية شعةاأل مدرس

  عبد الكريم دمحم نى. هاد
  مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

  كامل عبد الناصر ى. رضود
  التشخيصية ةاألشع مدرس

  فاروق محمد ود. محمد
 باثولوجياال مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

العامــة وطــب  الصــحة امير محمود مساعد هيثم ٢٦
 المجتمع

  يد.د. حسنية سعيد عبد المجأ ماجستير
  المجتمع وطبالصحة العامة  استاذ

  محمد.د. هناء عبد اللطيف أ
  طب االطفال استاذ

 

  .د. حسنية سعيد عبد المجيدأ
  الصحة العامة وطب المجتمع استاذ

  .د. هناء عبد اللطيف محمدأ
  االطفالطب  استاذ

  ران.م. داليا جالل مهأ
 عمساعد الصحة العامة وطب المجتم استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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١٦

   القيد تحويل
  

 المجلس قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار طأسيو جامعة أسوان جامعة التشخيصية األشعة ماجستير سنمحمود ح فاطمة ٢٧

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسيوط جامعة وطأسي –األزهر  طب اإلكلينيكية الباثولوجيا ماجستير جمال السيد اكرام ٢٨

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسيوط جامعة سويف نىب جامعة والعناية المركزة   التخدير ماجستير إبراهيم فهمي فترا محب ٢٩

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسيوط جامعة أسيوط –األزهر  طب اإلكلينيكية الباثولوجيا ماجستير عبد الحميد عبير ٣٠

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسيوط جامعة أسوان جامعة كلينيكيةاإل الباثولوجيا ماجستير محمد رجب اسامة ٣١

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسوان جامعة أسيوط جامعة واألذن والحنجرة األنف ماجستير عادل ميالد مجدي ٣٢

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسيوط جامعة ( قنا) لواديا جنوب جامعة بوليةالمسالك ال جراحة دكتوراه منصور احمد اسامة ٣٣

  : قيد تجميد

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار خارجلل للسفر ٢٠١٦عام اعتبارا من أكتوبر  لمدة طفالاأل طب ماجستير رمناثان ك مورا ٣٤

ــة ٢٠١٦ من يناير اعتباراعام  لمدة والعناية المركزة التخدير دكتوراه فاروق عبد الحافظ نشوى ٣٥ ــدها  لرعاي وال
 مسنال

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار زوج مرافقة ٢٠١٦/٢٠١٧ابريل  نعام اعتبارا م لمدة نةاالدمى وعلم االج التشريح دكتوراه حسام ثابت منى ٣٦

  
  القيد إلغاء

  
 مجلسال قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار   شرطةباكاديمية ال اللتحاقه والعناية المركزة التخدير ماجستير محمود سيد عبد العال محمد ٣٧
 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ومسداد الرس لعدم القلب واألوعية الدموية طب ماجستير وجيه وهبه بسمه ٣٨
 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار على طلبه بناء التشريح ماجستير احمد محمد عصام احمد ٣٩
 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار لوفاته نظرا الجراحة ماجستير نصر شالح جوارجيوس ٤٠
 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار انجلترا-على عضوية كلية الجراحين الملكية  لحصوله الجراحة ماجستير عبد الرحيم يمالعظ بدع طارق ٤١
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١٧

الماجستیر لدرجة األطباء السادة بعض قید استمرار بشأن الكلیة مجلس علي للعرض قائمة -٤٢  

   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصية عم إسماعيلمحمد طه  سلمى/  ةللطبيب واألوعية الدموية قلبطب ال في الدكتوراه رسالة قبول -٤٣

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحه التوصية معحسن  لرحمنعبد ا طارق/  للطبيب الباطنة األمراض في الدكتوراه رسالة قبول -٤٤

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصية مع عليمعلى محمود عبد ال نرمين/  ةللطبيب الصدرية األمراض في الدكتوراه رسالة قبول -٤٥

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  سمير جندى رانيا/  ةللطبيب الهضمى ازالحارة والجه المناطق طب في الدكتوراه رسالة قبول -٤٦

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  على حمنالر دعب عونى/  للطبيب ضمىاله هازوالج حارةال المناطقطب  في الدكتوراه رسالة قبول -٤٧

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  عبد الخالق محمد الشيماء/  ةللطبيب)  هستولوجى( ال ساسيةالطبية اال لومالع في الدكتوراه رسالة قبول -٤٨

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  محمد تمام منال/  ةللطبيب الكلينيكيةالباثولوجيا ا في الدكتوراه رسالة قبول -٤٩

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  كاحمد يحيى عبد المال محمد/  للطبيبالباثولوجيا االكلينيكية  في الدكتوراه رسالة قبول -٥٠

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  عثمان محمد النادى بالل/  للطبيبالعظام  جراحة في الدكتوراه رسالة قبول -٥١

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
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١٨

  

٥٢  

                                           

  واألعصابجراحة المخ                    محمود احمد تمام محمد

  ةطب القلب واألوعية الدموي             عمرانعبد الفتاح  مصطفى

  الجراحة             ناشد مراد مايكل

  ليةالجلدية والتناس ضاالمرا           السيد محمد السيد احمد

  الدموية ألوعيةطب القلب وا             ىناجى حلم كريستينا

  الباطنة االمراض      اهللا محمد عبد الوهاب هبه

   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  . ٢٠١٥ أكتوبرمن  تبارااع ظامالماجستير في جراحة الع ة) لدرج جنسيةصالح على جبر ( يمنى ال أمينالسيد الطبيب /   قيد -٥٣

   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
الـدكتوراه فـى    جـة لدر مقيـد  االنوالحنجرة وتم الغاء القيد و واألذن األنففى  الدكتوراهوالحنجرة حيث انه كان مقيد لدرجة  واألذناألنف  كتوراهد اناتاالول من امتح دورال مواد من ظاهرعبد ال متولي/ عبد اهللا  الطبيب إعفاء -٥٤

  التخاطب .

   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  الجزء الثانى . توراهالدك –) لتكميلىاالول (ا زءالجزء األول الدكتوراه الج اهالدكتور تائجن الدراسات العليا بشان اعالن لجنةمذكرة للعرض على  -٥٥

   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  ٠ البحوثالعليا و ساتمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إعادة تشكيل لجنة الدرا – ٥٦

   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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١٩

  
٥٧-    

  :   الدكتوراه
    التخصص                                            االسم

  / إسالم كرم اهللا رمضان                         جراحة العظام   ط
  

   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  

  سداد الرسوم وهم : لعدمبعد لدرجة الدبلوم  ائهماالتى أسم الطباءقيد ا إلغاء -٥٨
  كمال أمين                        دبلوم باطنة    إيرينى
  هانىء صادق                    دبلوم جلدية   مريان
  أبو ضيف                 دبلوم جلدية   نحس إيناس
  بولس عطا اهللا                    دبلوم طب طبيعى    نهى
  عبد الكريم جابر                   دبلوم جلدية   سعد

  
   اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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