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٨

  الدراسات العلیا
  

   -على أن تكون كاالتى :  ٢٠١٧* مذكرة بشأن تحدید مواعید أمتحانات الدراسات العلیا دورى أبریل وأكتوبر 
  ٠ ٢٠١٧/  ٤/  ١٨یبداء فى یوم الثالثاء الموافق  -: ٢٠١٧دور ابریل  -
  ٠ ٢٠١٧/  ١٠/  ١٥یبداء فى یوم االحد الموافق  -:٢٠١٧دور أكتوبر  -

       اللجنة بقرار جاء ما على لسالمج واافق
  تسجیالت مواضیع األبحاث :

  
 مجلسقرار ال لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم م

مروة محمد   ١
  محمود صالح

األمراض 
  الباطنة

  
م تأثر الكبد في مرضى الغسیل الكلوى نتیجة الحدید الزائد في مستشفى یتقی دكتوراه

  اسیوط الجامعى
Evaluation Of Hepatic Affection In Haemodialysis 
Patients With Iron Overload In Assiut University 
Hospital 

  أ.د/ عبد اهللا إسماعیل علي كیالني
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ والء حسني محمد
  مدرس األمراض الباطنة

  د/ شریف محمد عبد العال
  مدرس األشعة التشخیصیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

مروة كامل   ٢
  دكتوراه  طب األطفال  محمد سید

تقییم فاعلیة استخدام المادة المقللة للتوتر السطحى باالجتیاح األدنى فى 
  عالج األطفال الخدج على جھاز ضغط ممر الھواء االیجابى المستمر

Evaluation Of The Efficacy Of Minimally-Invasive 
Surfactant Therapy In Preterm Infants On Nasal 
Continuous Positive Airway Pressure 

  أ.د/ فاروق السید حسانین
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى شفیق خلف
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ أحالم بدوي علي
  مدرس طب االطفال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

طالل أحمد   ٣
  علي البریكي

الصحة 
لعامة وطب ا

  المجتمع
  دكتوراه

نمط وعوامل الخطورة لمرض سرطان أبیضاض الدم عند األطفال المترددین 
  على معھد جنوب مصر لألورام بمحافظة أسیوط

Pattern And Risk Factors Of Leukemia Among 
Children Attending South Egypt Cancer Institute, 
In Assiut Governorate 

  د الفتاح عبد اهللاأ.د/ محمد عب
  أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

  أ.د/ كوثر عبد المتجلي فاضل
  أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

  أ.د/ أحمد محمد محمود حاني
  أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

  
  
  

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٩

٩

أمیر خلیفة   ٥
  محفوظ خلیفة

طب القلب 
واألوعیة 

  یةالدمو

  
  

  دكتوراه

تأثیر استخدام التصویر المقطعي البصري المتماسك علي اتخاذ القرار اثناء 
القسطرة التداخلیة للشرایین التاجیة لمرضي متالزمة الشریان التاجي 

  الحادة
Impact Of Optical Coherence Tomographic 
Imaging On Decision-Making During 
Percutaneous Coronary Intervention On Patients 
Presented With Non-ST Elevation Acute Coronary 
Syndromes 

  أ.د/ یحیى طھ كشك
  طب القلب واألوعیة الدمویةأستاذ 

  أ.د/ حسام حسن علي العربي
طب القلب  أستاذ ورئیس قسم
  واألوعیة الدمویة

  د/ أحمد عبد الجلیل أحمد
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

     اللجنة بقرار جاء ما على لسالمج واافق

مینا وجیھ   ٦
  مھنى عزیز

طب القلب 
واألوعیة 

  الدمویة

  
  

  دكتوراه
اختالف مستویات دالالت االلتھاب ومدر الصودیوم البیبتیدي في الدم بعد 

  اغالق الحقة األذین األیسر عن طریق الجلد بأستخدام جھاز واتشمان
Inflammatory Markers And Brain Natriuretic 
Peptide Levels Variation After Percutaneous Left 
Atrial Appendage Occlusion Using The Watchman 
Device 

  أ.د/ حسام حسن علي العربي
طب القلب  أستاذ ورئیس قسم
  واألوعیة الدمویة

  د/ محمد عبد الغني كریم
طب القلب واألوعیة  أستاذ مساعد

  الدمویة
  د/ أیمن خیري محمد

  طب القلب واألوعیة الدمویة سمدر

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

یمنى رفعت   ٧
  محبوب محمد

األمراض 
  الباطنة

  
تأثیر مثبطات التیروزین كینیز على الخالیا المیلودیة المثبطة فى مرضى  دكتوراه

  اللوكیمیا المیلودیة المزمنة
Effect Of Tyrosine Kinase Inhibitors On Myeloid-
Derived Suppressor Cells In Patients With 
Chronic Myeloid Leukaemia. 

  أ.د/ یسریة عبد الرحمن أحمد
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ منى حسین الزھري

  مدرس األمراض الباطنة
  أ.د/ دعاء محمد سید

  أستاذ الباثولوجي اإلكلینیكي

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩  
اهللا متولي عبد 

عبد الظاھر 
  متولي

أنف وأذن 
  وحنجرة

  
  االوجھ اللغویة لالطفال زارعي القوقعة في مستشفي اسیوط الجامعي  دكتوراه

Language Profile Of Cochlear Implanted Children 
At Assiut University 

  أ.د/ عماد كامل عبد الحلیم
  أستاذ ورئیس وحدة التخاطب

  أ.د/ محمد سالمة بكر
  تاذ ورئیس وحدة السمعیاتأس

  أ.د/ إیمان سید حسن
  أستاذ أمراض التخاطب

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١
٠  

ایمان سیف 
الدین ابراھیم 

    جمال الدین 
  ماجستیر  طب األطفال

دراسة حول اسباب ومضاعفات زیادة الصودیوم في الدم في االطفال 
  بمستشفي االطفال جامعة اسیوط

A Study On Causes And Complications Of 
Hypernatremia In Children In Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ أحمد رشدي أحمد
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ اسماعیل لطفي محمد
  أستاذ طب األطفال

  
  
  

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٠

١٠

١
١  

مصطفي 
ابراھیم 
مصطفي 

  الدسوقي وفا

لتشریح ا
  وعلم األجنة

  
في الجرذان الذكور  علي تركیب الكبد والكلیةتاثیر مادة المیتفورمین   ماجستیر

  البیضاء البالغة الغیر مصابة والمصابة بداء السكرى
Effect Of Metformin On The Structure Of The Liver 
And Kidney Of Non-Diabetic And Diabetic Adult 
Male Albino Rat 

  د/ عادل كامل عبد الملكأ.
  التشریح أستاذ

  د/ أیمن صالح الدین عامر
  التشریح مدرس

  د/ وائل محمد جاد الرب السید
  التشریح مدرس

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١
٢  

سلفانا ماھر 
  نجیب

أمراض 
عصبیة 
  ونفسیة

  ماجستیر

قید الحیاة والرمع  القیمة التوقعیة لنمط تخطیط المخ فى التنبؤ بالبقاء على
 العضلى المبكر بعد السكتة القلبیة

Prognostic Value Of Electro-Encephalography 
Pattern In Prediction Of Survival And Early 
Myoclonus After Cardiac Arrest 

  أ.د/ حمدي نجیب التالوي 
  أستاذ متفرغ األمراض العصبیة 

  أ.د/ رضا بدري عبد الرسول
  ساعد األمراض العصبیة أستاذ م

  أ.د/ خالد محمد عبد اهللا المغربي
  مدرس أمراض القلب

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١
٣  

مریم نبیل 
  ماجستیر  طب األطفال  مرتجي ابراھیم

الصیغة الدمویة في االطفال الذین یعانون من النوع االول من مرض 
  السكري

Haematological Profile In Children With Type 1 
Diabetes Mellitus 

  أ.د/ نجوى علي محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ قطب عباس متولي
  أستاذ مساعد طب األطفال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١
٤  

محمد عاطف 
  حسوبھ حسن

التولید 
وأمراض 

  النساء
  ماجستیر

تقلیل العدوي المرضیة ل استخدام لبوسة البوفي ایودین المھبلیة قبل العملیة
  بعد العملیة القیصریة

Preoperative Povidone Iodine Vaginal Pessary To 
Reduce Post-Cesarean Infectious Morbidity. A 
Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ عصام الدین خلیفة
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ أحمد علي محمود عبد العلیم
  د وأمراض النساءأستاذ التولی

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١
٥  

أحمد ماھر 
  جراحة  علي احمد

  
في بنات واحفاد األمھات  ٢و  ١التنبؤ المبكر لنشاط جینات سرطان الثدي  ماجستیر

  التي عانت من سرطان الثدي
Early Detection Of Brca1 And Brca2 In Daughters 
And Siblings Of Breast Cancer Mothers 

  د/ طارق أحمد مصطفى
  أستاذ مساعد الجراحة
  د/ محمود رفعت شحاتھ

  مدرس الجراحة
  أ.د/ تحیة ھاشم سلیم

  أستاذ الكیمیاء الحیویة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١
٦  

محمد كمال 
  ماجستیر  طب األطفال  محروس سید

سبة الصودیوم بالدم في مقارنة سریریة على التحكم في حاالت ارتفاع ن
  قسم أمراض الجھاز الھضمي في مستشفى األطفال بجامعة أسیوط

Clinical Audit On Management Of Hypernatremia 
In Gastroenterology Department In Assiut 
University Children Hospital 
 
 
 
 
 

  أ.د/ أسماء حامد شیریت
  أستاذ طب األطفال

  مد/ نجالء حسن إبراھی
  أستاذ مساعد طب األطفال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١١

١١

١
٧  

جھاد محمود 
  عراقى

فارماكولوج
  ي

  
  

  ماجستیر

استیل  -تقییم بعض التدخالت الدوائیة المحتملة بین دوائى انسولین وان
  سیستاین فى االعتالل الكبدى المحدث بالكربون رباعى الكلورید فى الجرذان
Evaluation Of Some Possible Drug Interactions 
Between Insulin And N-Acetyl Cysteine In Carbon 
Tetra Chloride-Induced Hepatic Dysfunction In 
Rats 

  أ.د/ صفوت عبد الھادي منقورة
  أستاذ الفارماكولوجي

  د/ محمد مصطفى محمد عبد الرحمن
  مدرس الفارماكولوجي

بعد   اللجنة اربقر جاء ما على المجلس واافق
  تعدیل العنوان الى:

تقییم بعض التدخالت الدوائیة المحتملة بین اال 
استیل سیستاین فى االعتالل  - نسولین وان

الكبدى المستحث بالكربون رباعى الكلورید فى 
  الجرذان

١
٨  

مینا نشأت 
  نظمى

جراحة 
المسالك 
  البولیة

  
  ال التحتانى القاصىالمبمنبأت ما قبل العملیة لمخرجات اصالح   ماجستیر

Preoperative Predictors Of Distal Hypospadias 
Repair Outcome 

  أ.د/ مدحت أحمد عبد اهللا
  أستاذ جراحة المسالك البولیة
  د/ أحمد سراج محمود صفوت

  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة
  د/ أحمد محمد عبد العزیز

  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

     اللجنة بقرار جاء ما على مجلسال واافق

١
٩  

مصطفي طارق 
  خلف الحسیني

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

تقییم األشعة لمرضي اإلصابات النافذة بالصدر في قسم األشعة التشخیصیة 
  بمستشفي جامعة أسیوط: دراسة تدقیقیة

Assessment Of Radiological Evaluation Of 
Penetrating Chest Trauma Patients In 
Radiodiagnosis Department Of Assiut University 
Hospital: An Audit Study 

  أ.د/ إیمان أبو الحمد أحمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ نسرین عادل عباس
  مدرس األشعة التشخیصیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢
٠  

احمد محمد 
رفعت احمد 
  عبد الكریم

جراحة 
  یلالتجم

  
  عالج حاالت القصور الحفافي البلعومي ما بعد عملیات شق سقف الحلق  ماجستیر

Management Of Velopharyngeal Incompetence 
Post Palatoplasty 

  أ.د/ یوسف صالح حسن
  أستاذ ورئیس قسم جراحة التجمیل

  أ.د/ عماد كامل عبد الحلیم
  أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة

  ائف د/ طارق محمد ر
  مدرس جراحة التجمیل

بعد  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  تعدیل العنوان الى

Management Of Post -
Palatoplasty Velopharyngeal 
Incompetence 

٢
١  

اسماء حسني 
 دیب ھاشم

الطفیلیات 
  الطبیة

  
  

  دكتوراه
دراسة تجریبیة عن تأثیر بعض الھرمونات ومضادات الذھان على عدوى 

  لمقوسات القندیة في فئران التجاربا
Experimental Study Of The Effects Of Some 
Hormones And Antipsychotic Drugs On 
Toxoplasma Gondii Infection In Murine Model 

  أ.د/ عبد اهللا عبد السمیع حسن
  أستاذ الطفیلیات الطبیة

  د/ محمد عیسى مرغني
  أستاذ مساعد الطفیلیات الطبیة

  ایناس عبد الحمید محمود /د
 مدرس الطفیلیات الطبیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢
٤  

جھاد محمد 
عبد السمیع 

  عید

األمراض 
الجلدیة 
  والتناسلیة

  
 ماجستیر

عالقة سالمة الحمض النووى للحیوانات المنویة ومركبات االوكسجین 
  النشطة بعمر الذكور

Sperm DNA Integrity And Reactive Oxygen 
Species In Relation To Male Age 

  

  أ.د/ انصاف محمد عبد المجید
أستاذ متفرغ األمراض الجلدیة 

  والتناسلیة
  د/ ھشام دیاب جابر

 مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٢

١٢

٢
٥  

نھلة محمد 
عطا عبد 
  الرحمن

األمراض 
  الباطنة

  
 یرماجست

معاییر غالسكو لتقییم شدة التھاب البنكریاس الحاد في مستشفى الراجحي 
  وقیمتھ النذیر

Glasgow Criteria For Assessing Severity Of Acute 
Pancreatitis In Al-Rajhy Hospital And It's 
Prognostic Value 

  أ.د/ ھالة خلف اهللا الشریف
  أستاذ األمراض الباطنة

  عليد/ محمد أبو زید 
  مدرس األمراض الباطنة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢
٦  

أسماء علي 
عبد الودود 
  عبد المحسن

التولید 
وأمراض 

  النساء
  ماجستیر

على نمط الدورة  الھرمونیة واللولب الرحمى أثر استخدام وسائل منع الحمل
  الشھریة

The Effect Of Hormonal Contraception And 
Intrauterine Device On The Pattern Of Menstrual 
Cycle 

  أ.د/ جمال حامد سید
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ علواني الدریمي السنوسي
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ كمال محمد زھران
  أستاذ التولید وأمراض النساء

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢
٧  

تامر عربي 
  احمد محمد

التولید 
وأمراض 

  النساء
  ماجستیر

دور المناظیر في السیدات العقیمات واإلجھاض المتكرر وفشل الحقن 
  المجھري المتكرر

Role Of Hysteroscopy In Infertile Woman, 
Recurrent Abortion And Recurrent IVF Failure 

  أ.د/ مؤمن أحمد محمد كامل
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أحمد محمد علي أحمد نصر أ.د/
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ إسراء یوسف محمد بدران

  مدرس التولید وأمراض النساء

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢
٨  

احمد سعید 
  سعد

تخدیر 
وعنایة 
  مركزة

  
حات التنقیط الوریدي لعقار الكیتامین بالمقارنة بعقار الفینتانیل بعد جرا  دكتوراه

  البطن العلویة: تاثیرھما كمسكن لاللم وعالقتھما بنسبة البیتا اندورفین بالدم
Intravenous Infusion Of Ketamine Versus 
Fentanyl After Upper Abdominal Surgery: 
Analgesic Effect And Correlation With Serum B-
Endorphin 

  أ.د/ اكرام عبد اهللا عثمان
  لعنایة المركزةأستاذ التخدیر وا

  د/ محمد جالل عبد الرحیم
أستاذ مساعد التخدیر والعنایة 

  المركزة
  د/ وسام نشأت علي

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣
٠  

میرى حسنى 
  یوسف یونان

طب طبیعي 
وروماتیزم 

  وتأھیل
  ماجستیر

فائح الدمویة مقارنة بحمض الحقن الموضعي للبالزما الغنیة بالص
الھیالورونیك في حاالت آالم الكتف المزمنة باالسترشاد بالموجات فوق 

  الصوتیة
Platelet Rich Plasma Versus Hyaluronic Acid 
Local Injection: Ultrasound-Guided In Chronic 
Shoulder Pain 

  أ.د/ إیمان أحمد حامد
أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم 

  لتأھیلوا
  د/ زھراء إبراھیم أبو العیون
أستاذ مساعد الطب الطبیعي 

  والروماتیزم والتأھیل
  د/ إیمان محمد حسین الحكیم

مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم 
  والتأھیل

  
  
  

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٣

١٣

٣
١  

نھي حسن 
  عبدالغني

تخدیر 
وعنایة 
  مركزة

  
  
  

 دكتوراه

الم عند تطبیق التردد الحرارى نابض على العصب الفرجي تقییم لتخفیف اآل
مقارنة مع جذور األعصاب العجزیة الثاني والثالث والرابع في التھاب 

  البروستات المزمن. دراسة عشوائیة
Assessment Of Pain Relief When Applying Pulsed 
Radiofrequency On Pudendal Nerve Compared 
With Sacral Nerves Roots S2,3,4 In Chronic 
Prostatitis. A Prospective Randomized Study 

  أ.د/ فاطمھ جاب الرب السید محمد
  استاذ التخدیر والعنایة المركزه

  د/ أیمن أحمد ممدوح
  أستاذ مساعد التخدیر

  د/ غادة أبو الفضل
  مدرس التخدیر والعنایة المركزه

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣
٢  

ماریانا انور 
  توفیق

عالج األورام 
والطب 
  النووي

  
  ماجستیر

دراسة مرجعیة لمقارنة استئصال المثانة الجذري مقابل الحفاظ علي المثانة 
  لعالج السرطان الغازي لعضالت المثانة البولیة

Retrospective Study Comparing Radical 
Cystectomy Versus Concurrent 
Chemoradiotherapy For Treatment Of Muscle 
Invasive Urothelial Urinary Bladder Cancer 

  أ.د/ محمد إبراھیم السید
  أستاذ األشعة العالجیة والطب النووي

  أ.د/ حنان جمال الدین مصطفى
  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ طارق صالح أحمد 
  مدرس عالج األورام والطب النووي

     اللجنة بقرار اءج ما على المجلس واافق

٣
٣  

راشا عبد 
الحمید محمود 

  محمد
األشعة 

  ماجستیر  التشخیصیة

تقییم خدمات التصویر بالرنین المغناطیسي لتقییم مرضى السكتة الدماغیة 
  بقسم األشعة التشخیصیة بمستشفي أسیوط الجامعي

Assessment Of The MRI Services For Evaluation 
Of Stroke Patients In Radiology Department, 
Assiut University Hospital 

  أ.د/ إیمان أبو الحمد أحمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ نغم نبیل محمود عمر

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ ریم محمد علي مصطفى
  مدرس االشعة التشخیصیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣
٤  

شیماء عبد 
الحكیم عبد 

  العزیز
  ماجستیر  طب األطفال

معاییر النمو في األطفال الذین یعانون من مرض الكلي المزمن المترددین 
  علي مستشفي األطفال الجامعي بأسیوط

Growth Parameters In Children With Chronic 
Kidney Disease Attending Nephrology Unit At 
Assiut University Children Hospital 

  حمد رشدي أحمدأ.د/ أ
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى شفیق خلف
  أستاذ مساعد طب األطفال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣
٥  

ھبھ محمود 
 ماجستیر  طب األطفال  خلیفة

في األطفال الذین یعانون من  Cدراسة عن انتشار التھاب الكبد الوبائي
وحدة أمراض الدم في  اضطرابات النزیف الخلقیة الذین یحضرون إلى

  مستشفى األطفال بجامعة أسیوط
Cross-Sectional Study On Prevalence Of Hepatitis 
C In Children With Congenital Bleeding Disorders 
Attending To Hematology Unit In Assiut 
University Children Hospital 
 
 
 
 
 

  أ.د/ خالد إبراھیم عبد الرحمن السایح
  ستاذ طب األطفالأ

  د/ حكمة سعد فرغلي
  أستاذ مساعد طب األطفال

بعد   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  تعدیل العنوان الى:

Prevalence Of Hepatitis C In 
Children With Congenital 
Bleeding Disorders In Upper 
Egypt: A Cross-Sectional Study 

في  Cكبد الوبائيدراسة عن انتشار التھاب ال
األطفال الذین یعانون من اضطرابات النزیف 

  الخلقیة فى صعید مصر
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١٤

١٤

٣
٦  

والء مؤمن 
  مصطفى

أنف وأذن 
  وحنجرة

  
  

  ماجستیر
  الحالة النفسیة ألطفال المدارس والمراھقین الذین یعانون من اللدغةدراسة 

A Study Of Psychological Status Of School-Aged 
Children And Adolescent With Dyslalia 

  أ.د/ إیمان سید حسن
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  أ.د/ عالء الدین محمد درویش
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  د/ ریھام عبد الوكیل إبراھیم

  مدرس األنف واألذن والحنجرة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣
٧  

مریم عیسى 
  فارس حنا

طب القلب 
یة واألوع

  الدمویة

  
  ماجستیر

اتش اس اف)  -  فاسك -القیمة التنبؤیة والتكھنیة لمجموع نقاط (شاد
الُمعرفة حدیثًا في مرضى متالزمة الشریان التاجي الحادة الغیر مرتفعة اس 

  تي
Predictive And Prognostic Value Of Newly 
Defined  ( CHA2DS2-Vasc-HS  ) Score In Patients 
With Non ST Elevation Acute Coronary Syndrome 

  أ.د/ سلوى رشدي دیمتري
  طب القلب واألوعیة الدمویة أستاذ

  د/ محمد أبو القاسم فرغل
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

  د/ محمد علي حسن
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣
٨  

مصطفى  
محمد عاطف 

ز عبد العزی
  مصطفى

جراحة 
المسالك 
  البولیة

  
دراسة مقارنة بین تفتیت الحصوات بالموجات الصدمیة واستخدام منظار   ماجستیر

  من الحالب االعلى الحالب فى عالج حصوات الثلث
Comparative Study Of Extracorporeal Shock 
Wave Lithotripsy And Ureteroscopy In 
Management Of Upper Third Ureteral Calculi 

  أ.د/ عبد المنعم عبد اهللا الحجاجي
  أستاذ جراحة المسالك البولیة

  أ.د/ محمد عبد البصیر سید
  أستاذ جراحة المسالك البولیة

  د/ محمد محمود محمد جاد المولى
  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣
٩  

مایكل وحید 
  أمین نسیم

مراض أ
عصبیة 
  ونفسیة

  ماجستیر
  التأثیر المزدوج للھوموسیستایین والكولستیرول على الوظائف المعرفیة

The Dual Impact Of Homocystiene And 
Cholesterol On Cognitive Functions 

  أ.د/ ناجح الفولي
  أستاذ األمراض العصبیة 

  د/ رضا بدري عبد الرسول
  أستاذ مساعد األمراض العصبیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس فقواا

٤
١  

ھبة مجدى 
  محمد

الكیمیاء 
  الحیویة

  ماجستیر

  فى المرضى الذین یعانون من بطانة الرحم المھاجرة ٣- الجالكتین
Galectin-3 In Patients With Endometriosis 

  أ.د/ منى عبد الحمید الباز
  أستاذ الكیمیاء الحیویة
  د/ عثمان محمد عصام

  كیمیاء الحیویةمدرس ال
  د/ مروة عبد النعیم جابر
  مدرس الكیمیاء الحیویة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤
٢  

ایمان مدبولى 
  عبد الحمید

الباثولوجیا 
  اإلكلینیكیة

  
 ماجستیر

 تقییم العامل المثبط لھجرة الماكروفاج في سرطان المثانة
Study Of Macrophage Migration Inhibitory Factor 
In Bladder Cancer 

  أ.د/ حنان عمر محمد
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ دینا أحمد محمد محارب
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  
  

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٥

١٥

٤
٣  

مینا رشدي 
  شاكر خلیل

األمراض 
  الباطنة

  
 ماجستیر

تین على تضخم البطین األیسر في دراسة تأثیر العالج بھرمون االریثروبیو
  مرضى الغسیل الدموي

Study Of The Effect Of Erythropoietin Therapy On 
LVH In Patients With ESRD On Haemodialysis 

  أ.د/ عبد اهللا إسماعیل كیالني
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ لبنى عبد الواحد أحمد
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥
٠  

أحمد محمود 
  دكتوراه  الجراحة  جابر مرسي

  مقارنة بین نتائج جراحات المناظیر والفتح فى معالجة حاالت انسداد التبرز
Comparison Between The Outcome Of 
Laparoscopic And Open Techniques For The 
Management Of Obstructed Defecation 

  بد المنعم إسماعیل الخطیبأ.د/ ع
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ جورج عبد الفادي ناشد عیاد
  أستاذ الجراحة

  د/ جمال أحمد حسن مخلوف
  أستاذ مساعد الجراحة

  د/ رجائي صبحي إبراھیم صبحي
  مدرس الجراحة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥
٢  

على مبروك 
  سالم باثالث

األمراض 
العصبیة 

  ةوالنفسی
  دكتوراه

الدراسات الوراثیة الحدیثة لبعض األمراض العصبیة (مرض الزھایمر، 
 التصلب اللوحي المتناثر والتشنج الحراري) في صعید مصر

Advances In Genetic Study Of Some Neurological 
Disorders (Alzheimer Dementia, Multiple 
Sclerosis And Febrile Convulsions) In Upper 
Egypt 

  أ.د/ حمدي نجیب أحمد التالوي
  أستاذ األمراض العصبیة

  أ.د/ ھشام مصطفى كامل إمام
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  أ.د/ ھبة محمد سعد الدین
أستاذ علم األنسجة (قسم 

  الھستولوجي)
  د/ محمد مصطفى أحمد شھاب

  مدرس األمراض العصبیة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥
٥  

ي محمود أمان
عبد المحسن 

  أحمد

أمراض 
عصبیة 
  ونفسیة

  
  ماجستیر

دالالت المعرفة، النوم والفسیولوجیة العصبیة علي عینة في مرضي 
  االنتحار

Cognitive, Sleep And Neurophysiological Markers 
Among A Sample Of Suicidal Patients 

  أ.د/ وجیھ عبد الناصر حسن
  أستاذ الطب النفسي

  فوزي محمدد/ محمد 
  مدرس الطب النفسي

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥
٧  

اسراء محمود 
  سید حسن

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  
  ماجستیر

تاثیر جرعة وحیدة من عقار الكیتامین عن طریق الورید علي آالم ما بعد 
  العملیة القیصریة تحت التخدیر النصفي: دراسة عشوائیة اكلینیكیة

Effect Of Single Intravenous Ketamine Dose On 
Postoperative Pain Following Caesarean Section 
Under Spinal Anesthesia: A Randomized Control 
Clinical Trials 

  أ.د/ حمدي عباس یوسف
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ عبد الراضي شحاتھ إبراھیم

یة أستاذ مساعد التخدیر والعنا
  المركزة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥
٨  

أمنیة سید 
  إبراھیم  سید

الصحة 
  ماجستیر  العامة

الوصمة وما یرتبط بھا بین أفراد األسرة القائمین بالرعایة للمرضى 
  النفسیین بمستشفیات جامعة أسیوط

Stigma And Its Correlates Among Family 
Caregivers Of Mentally Ill Patients At Assiut 
University Hospitals 

  أ.د/ محمد عبد الفتاح عبد اهللا
  وطب المجتمع الصحة العامة أستاذ

  د/ دعاء محمد محمود عثمان
  وطب المجتمع الصحة العامة مدرس

  د/ روماني حسني جبره
 األمراض العصبیة والنفسیة مدرس

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٦

١٦

  
عبد أحمد 

الحلیم أحمد 
  إسماعیل

األمراض 
  الباطنة

  
 ماجستیر

اإلعتماد التداخلى البطینى كوسیلة لتقییم حجم السوائل فى مرضى الفشل 
الكلوى المزمن المعالجین باإلستصفاء الدموى المنتظم فى مستشفیات 

  جامعة أسیوط
Ventricular Interdependence In Assessment Of 
Fluid Status In Chronic Kidney Disease Patients 
On Regular Haemodialysis In Assiut University 
Hospital 

  أ.د/ سلوي صالح الدین الجندي
  أستاذ االمراض الباطنة

  د/ احمد بھي الدین احمد
  مدرس االمراض الباطنة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 

  
مجلسقرار ال موضوع البحث بعد التغییر   موضوع البحث قبل التغییر    الدرجة  التخصص االسم  م

اشرف  ٦٠
ابراھیم  
محمود 

  محمد

المیكروبیولوجیا 
  والمناعة الطبیة

عدوي الفیروس الكبدي الخفي (بى) في متبرعي الدم المصریین في   ماجستیر
  مستشفى أسیوط الجامعي

Occult Hepatitis "B" Virus Infection Among 
Egyptian  Blood Donors in Assiut University 
Hospital. 

عدوي الفیروس الكبدي الخفي (بى) في متبرعي الدم المصریین في مستشفى 
  جامعة االزھر بأسیوط

Occult Hepatitis "B" Virus Infection Among Egyptian 
Blood Donors in Azhar University Hospital 

 واافق
على المجلس

بقرار جاء ما
    اللجنة

٦١ 

صفاء 
مصطفي 
  عبدالعلیم

  ماجستیر  طب األطفال

دراسة تدقیقیة للطرق العالجیة لاللتھاب السحائى 
  بمستشفي االطفال الجامعي باسیوط

Clinical Audit On Meningitis 
Management In Assiut University 
Children Hospital 

لطرق العالجیھ اللتھاب الجھاز العصبي دراسھ تدقیقیة ل
المركزي بمستشفي االطفال الجامعي باسیوط (االلتھاب 
  السحائي وااللتھاب الدماغي والتھاب السحایا الدماغي)

Clinical Audit on management of CNS 
infection in children᾽ s Assiut 
university hospital (meningitis 
,encephalitis and 
meningeoencephalitis)  

بعد تعدیل العنوان اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  ویعرض على مجلس الكلیة

دراسة تدقیقیة للطرق العالجیة اللتھاب الجھاز العصبي 
  المركزي بمستشفي االطفال الجامعي باسیوط

Clinical Audit On Management Of CNS 
Infections In Assiut University Children 
Hospital 

٦٢ 

زینب 
سلیمان 

عبد القادر 
  محمد

  دكتوراه  الھستولوجي

دور الخالیا الجذعیة المستمدة من النخاع العظمي علي قرحة المعدة  
المستحثة في ذكور الجرذان البیضاء البالغة ، والدور المحتمل لالنجیوتنسین 

 كطریقة جدیدة اللتئام القرحة ٢
Role of Bone marrow derived-mesenchymal stem 
cells (BM-MSCs) on experimentally induced gastric 
ulcer in adult male albino rats, and the possible 
role of Angiotensin II as a new modality for ulcer 
Healing. 

دور الخالیا الجذعیة الوسیطة علي القرحة المستحثة في ذكور الجرذان 
كطریقة جدیدة اللتئام  ٢غة، والدور المحتمل لالنجیوتنسین البیضاء البال

 القرحة
Role Of Mesenchymal Stem Cells On 
Experimentally Induced Gastric Ulcer In Adult 
Male Albino Rats, And The Possible Role Of 
Angiotensin II As A New Modality For Ulcer 
Healing 

المجلس واافق
 جاء ما على
اللجنة بقرار

٦٣ 
آیات رضا 

محمد 
  بدوي

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

الحامض النووى الدیؤكسى ریبوزى البولیمیریزي لفیروس اإللتھاب 
  الكبدى الوبائى "ب" وعالقتھ بإلتھاب الكبد المزمن

Hepatitis B DNA levels and its relation to chronic 
hepatitis 

ض النووى الدیؤكسى ریبوزى لفیروس اإللتھاب الكبدى الوبائى مستویات الحام
  "ب" وعالقتھ بإلتھاب الكبد المزمن

Hepatitis B DNA Levels And Its Relation To Chronic 
Hepatitis 

المجلس واافق
 جاء ما على
اللجنة بقرار
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١٧

١٧

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

  
 مجلسقرار ال موضوع البحث بعد التغییر   البحث قبل التغییر    موضوع الدرجة  التخصص االسم  م

أسماء محمد  ٦٤
  معتصم علي

التخدیر    
والعنایة 
  المركزة

استخدام التردد الحراري النبضي داخل المفصل مقابل استخدام الترددي   دكتوراه
الحراري المستمر الزالة تعصیب الفرع األنسي وذلك لعالج آالم المفاصل 

  یة القطنیةالوجھ
Intra-articular pulsed radiofrequency versus 
continuous radiofrequency medial branch 
denervation in management of lumbar fact joint 
pain. 

التسریب خارج األم الجافیة مقابل التسریب الوریدي للمخدر 
  الموضعي في الفترة المحیطة بجراحة أعلي البطن المفتوحة
Perioperative Epidural Versus 
Intravenous Local Anaesthetic Infusion 
In Open Upper Abdominal Surgery 

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
    اللجنة

  
  تعدیل لجنة إشراف:  

 مجلسقرار ال لجنة األشراف بعد التعديل لجنة األشراف قبل التعديل الدرجة التخصص االسم م

  
يري سارة خ

  دانيال مقار
األمراض العصبية 

  ماجستير  والنفسية

  أ.د/ وفاء محمد أحمد فرغلي
  أستاذ األمراض العصبية
  د/ أحمد حمدي يوسف

  أستاذ مساعد األمراض العصبية

  أ.د/ وفاء محمد أحمد فرغلي
  أستاذ األمراض العصبية
  د/ أحمد حمدي يوسف

  أستاذ مساعد األمراض العصبية
  أ.د/ عزة عز الدين

  ستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكيةأ

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

ابتسام مصطفي   
  عبد الحكيم

  ماجستير  األمراض الباطنة

  أ.د/ البدري إبراهيم أبو النور
  أمراض الباطنةأستاذ 

  د/ وائل أحمد عباس
  أمراض الباطنةمدرس 

  أ.د/ البدري إبراهيم أبو النور
  أمراض الباطنةأستاذ 

  د/ وائل أحمد عباس
  أمراض الباطنةمدرس 

  أ.د/ مديحة يونس بخيت سليم
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  
  
  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٨

١٨

عبد البصير   
  محمد محمد 

 -األمراض الباطنة
  كلى

  
  أ.د/ هويدا عبد الحكيم نفادي ماجستير

  أستاذ األمراض الباطنة
  لد/ رفعت عبد العا

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  أ.د/ هويدا عبد الحكيم نفادي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ رفعت عبد العال
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة
  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

شيماء أحمد عبد   
  الرحمن

الحيوية  الكيمياء
  الطبية

  أ.د/ رجاء حمدي محمد سالمة  ماجستير
  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية

  د/ عثمان محمد عصام عبد الحافظ
  مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

  د/ غادة محمد عزت محمد
  مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

  د/ محمود حسن الشعيبي
  أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية

  محمد عصام عبد الحافظد/ عثمان 
  مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

  د/ غادة محمد عزت محمد
  مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

كاترين فايز   
  طب األطفال  موسى

  أ.د/ جعفر إبراهيم محمد  ماجستير
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ عزة أحمد الطيب
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ عزة أحمد الطيب
  أستاذ طب األطفال

  د/ أميرة محمد أحمد شلبي
  مدرس طب األطفال

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

روماني ألفي   
  طب األطفال  فهمي

  ماجستير

  أ.د/ فردوس هانم عبد العال
  أستاذ طب األطفال

  د/أحمد إبراهيم محمد
  مدرس طب األطفال

  عالأ.د/ فردوس هانم عبد ال
  أستاذ طب األطفال

  د/أحمد إبراهيم محمد
  مدرس طب األطفال
  د/ حسام الدين جالل

  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية
  
  
  
  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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مى نور احمد   
  ابو نوير

  دكتوراه  طب األطفال

  أ.د/ فاطمة عبد الفتاح علي
  أستاذ طب األطفال

  د/ ماهر مختار علي
  ذ طب األطفالأستا

  أ.د/ فاطمة عبد الفتاح علي
  أستاذ طب األطفال

  د/ ماهر مختار علي
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى عشري محمد علي
  مدرس طب األطفال

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

عمرو محمد   
  أحمد ثابت 

التخدير والعناية 
  المركزة

  دكتوراه

  أ.د/ عصام شرقاوي عبد اهللا
  ذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزةأستا

  د/ جيهان أحمد سيد
  أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

  د/ خالد عبد الباقي
  مدرس التخدير والعناية المركزة

  أ.د/ عصام شرقاوي عبد اهللا
  أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة

  د/ جيهان أحمد سيد
  لمركزةأستاذ مساعد التخدير والعناية ا

  د/ خالد عبد الباقي
  مدرس التخدير والعناية المركزة

  د/ محمد إسماعيل صديق
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
علياء علي 

  يوسف 
الكيمياء الحيوية 

  دكتوراه  الطبية

  أ.د/ حسني علي حسن
  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية

  حيم محمد عبد الحفيظأ.د/ عبد الر
  أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية

  د/ ناهد محمد أحمد
  مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

  أ.د/ فهيم محمد فهيم
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ حسني علي حسن
  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية

  أ.د/ عبد الرحيم محمد عبد الحفيظ
  الطبية أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية

  د/ نجالء كمال ادريس
  أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية

  أ.د/ فهيم محمد فهيم
  أستاذ طب األطفال
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مصطفى أحمد   
  مصطفى

  دكتوراه  األشعة التشخيصية

  أ.د/ عفاف عبد القادر حسن
  أستاذ األشعة التشخيصية

  أ.د/ نغم نبيل محمود
  أستاذ األشعة التشخيصية

  أ.د/ عفاف عبد القادر حسن
  أستاذ األشعة التشخيصية

  أ.د/ نغم نبيل محمود
  أستاذ األشعة التشخيصية

  د/ محمد فؤاد شريف
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية بطنطا

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  

  :استمرار القید
  

  مجلسقرار ال ةالمد التخصص الدرجة  اسم الطالب م
     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  ٢٠١٧حتى أكتوبر   األمراض الباطنة  ماجستير  شيرين محمد سيد  
     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  ٢٠١٧حتى أكتوبر   األمراض الباطنة  ماجستير  هدى محمد مصطفى كامل   
     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧أكتوبر حتى   شخيصيةاألشعة الت  ماجستير  إيمان محمد صغير رفاعي  
     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  ٢٠١٧حتى أكتوبر   التخدير والعناية المركزة  ماجستير  بيتر وجدي حليم  
طب المناطق الحارة والجهاز   دكتوراه  دعاء عبد التواب عبد الاله  

  الهضمي
     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس افقوا  ٢٠١٧حتى أكتوبر 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧حتى أكتوبر   التشريح اآلدمي وعلم األجنة  دكتوراه  نهى أحمد راشد  
     اللجنة ربقرا جاء ما على المجلس واافق  ٢٠١٧أكتوبر حتى  ٢٠١٦أكتوبر من   الباثولوجيا اإلكلينيكية  دكتوراه  راندا أحمد الذهبي  

  

  تجميد قيد :
  

 مجلسال قرار السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  مرافقة زوجة   ٢٠١٧ أبريلعام اعتباراً من   التخدير والعناية المركزة  دكتوراه  عز الدين عبد الناصر سعد  
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية والده المسن  ٢٠١٧من أول يناير حتى ديسمبر   والعناية المركزة التخدير  دكتوراه  نشوى فاروق عبد الحافظ  
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  مرافقة زوجة  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أبريل   الصحة العامة وطب المجتمع  دكتوراه  خالد سيد حميدة  
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل  ٢٠١٦حتى أكتوبر  ٢٠١٣من أكتوبر   األمراض الباطنة  ماجستير  يمنى علي محمد عل  
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 .وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة التخدير والعناية المركزةفي  الدكتوراهلدرجة  شيماء عباس حسين /ةقيد الطبيبإعادة مذكرة بشأن  - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 .وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة عالج األورام والطب النوويفي  الماجستيرلدرجة  محب إبراهيم ملكقيد الطبيب/ إعادة مذكرة بشأن  - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 بقسم أمراض الكلى.  طبيب مقيم -ليمذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ أحمد حسن فرغ - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 طبيب مقيم بقسم أمراض الكلى.  -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ محمد عبد العزيز مرسي - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 قسم األنف واألذن والحنجرة.  -لى فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ سمية حامد عبد الجليلمذكرة للعرض على مجلس الكلية ع - 

  :   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 . األطفالبقسم طب  طبيب مقيم -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ سارة عوض عبد الكريم - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 بقسم التوليد وأمراض النساء.  -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ شيماء جمال عبد المنعم - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 بقسم التوليد وأمراض النساء.  -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ محمد عاطف محمد - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 بقسم التخدير والعناية المركزة.  طبيب مقيم -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ عبد التواب يونس تمام - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 بقسم التخدير والعناية المركزة.  طبيب مقيم -لس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ حسام الدين جمال فخريمذكرة للعرض على مج - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 حصولها على موافقة جامعة أسوان. طبيب مقيم أشعة تشخيصية لعدم -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على إلغاء تحويل قيد الطبيبة/ إيمان محمد صغير رفاعي - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
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    قبول رسائل الماجستير في جميع التخصصات:
  التخصص                       االسم         
  التخدير والعناية المركزة             مصطفى محمد الدسوقي محمد    
    لعناية المركزةالتخدير وا             اسالم بخيت عبد الحفيظ محمد    
    التخدير والعناية المركزة             هيثم عالء الدين كمال    
  األمراض الباطنة                 وليد محمد علي          
  طب األطفال                   حنان عبد الناصر عبد السالم            

  طب األطفال                   نانسي محمد عالء الدين محروس             
  طب األطفال          سعد عبد الحفيظ عبد السالم             
  طب األطفال          ميري صفوت نعيم حكيم    
  طب األطفال          ابتسام أحمد سيد أحمد    
  طب األطفال          أحمد سعد كامل خليل    
  الباثولوجيا اإلكلينيكية               يسرا أحمد محمد أحمد محارب            
  األشعة التشخيصية               شيماء حسانين حسانين بكر    
  األشعة التشخيصية               الشيماء عبد الكريم السيد    
  األنف واألذن والحنجرة            أسامة محمد مخلوف محمد     
  الصحة العامة وطب المجتمع        آية عاطف فاروق محمد    
  التوليد وأمراض النساء               شهاب علم ميالد       
  األنف واألذن والحنجرة            أحمد جمال شلقامي دياب    

  رضوى عبد الرازق محمد                                         االمراض الباطنة                 
     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  

 قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم الدرجة. - 
  بمنحهم درجة الدكتوراه  مع التوصية المجلس واافق

  

نى إبراهيم مصطفى _ مساعد اخصائى د / دعاء محمد سيد _ االستاذ بقسم الباثولوجيا االكلينيكية بمعهد االورام لرسالة الدكتوراه فى أمراض الدم االكلينيكية للطبيبة / م ٠خطاب قسم االمراض الباطنة بشأن إضافة السيد أ 
  بمستشفى ساحل سليم المركزى 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس اافقو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

٢٣

٢٣

  

  _ مدرس بقسم الباثولوجیا االكلینیكیة لألشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة د / أمل عبد العزیز محمودخطاب قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى بشأن إضافة 

  ٠ بالطبیبة / رشا حسنى سید محمد 

     ةاللجن بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  للطبیب / أحمد إكرام عبد اهللامذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى جراحة العظام 

     مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق

   للطبیب / على محمد ابوالسعود علىكتوراه فى االشعة التشخیصیة دمذكرة بشأن منح لدرجة ال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠_العیدة بقسم الكیمیاء الحیویة بالطبیبة / أسماء عالء الدین كمال تجمید القید الخاص  فكمذكرة بشأن 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  ٠ء الدین محمود أحمد محمد عالللطبیب /كتوراه فى التولید وامراض النساء الخاصة دمذكرة بشأن منح لدرجة ال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ سماح محمد أحمد /للطبیبةكتوراه فى السمعیات الخاصة دمذكرة بشأن منح لدرجة ال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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    ٠ السمیع محمد علىشیماء عبد /  ةللطبیبكتوراه فى الطب المھنى والبیئى الخاصة دمذكرة بشأن منح لدرجة ال

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠_لدرجة الماجستیر فى طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  االء محمد فھمى قاسم  ابوغدیر / الطبیبةمذكرة بشأن اعادة قید 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠_المعیدة بقسم الصحة العامة وطب المجتمع  الطبیبة / دالیا محمد عاطف شحاتھب مذكرة بشأن قبول رسالة الماجستیر الخاصة

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  لعدم تسجیل موضوع البحث خالل الفترة القانونیة  الطبیبة / سحر طلعت محروسمذكرة بشأن إلغاء قید 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  ٠ اذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن شروط النشر الدولى وشروط منح شھادتى الماجستیر والدكتوراه من الكلیةخطاب االست

   ٠) شهور بعد المناقشة  ٦أن يكون التبرير خالل (   على المجلس واافق

   بیبة / مروى عبد الحفیظ عبد العالبالطمذكرة بشأن منح لدرجة الدكتوراه فى الكیمیاء الحیویة الخاصة 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  عونى محمد شوقات عبد الرازق للطبیب / مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى جراحة التجمیل  

     مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق
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٢٥

٢٥

  

  حتى  ٢٠١٦/  ١٠/  ١_ مدرس مساعد بقسم االمراض الصدریة  لمدة عام أعتبارا من  بالطبیبة / رانیھ نجیب محمدأن إستمرار القید لدرجة الدكتوراه الخاصة مذكرة بش

٠ ٢٠١٧/ ١٠/  ١  

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ى العلوم الطبیة االساسیة ( المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة ) ف شیماء محمد أسامة  /  ھللطبیبمذكرة بشأن منح درجة الماجستیر 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 جستیر فى أمراض الكلى الخاصةخطاب قسم االمراض الباطنة بشأن إضافة السیدة الدكتورة / حنان عمر محمد _ أستاذ بقسم الباثولوجى االكلینیكى لألشراف على رسالة الما
  ٠بالطبیبة / رحاب محمد محمد الطیب _ طبیب مقیم بقسم االمراض الباطنة بمستشفى أسیوط العام 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

عبد الناصر سلیمان _  د / على أحمد محمد مسعود _ المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبیب / محمد كامل ٠خطاب قسم طب وجراحة العین بشأن إستبدال المشرف أ 
  ( أستاذ بقسم طب وجراحة العین ) المدرس المساعد بقسم طب وجراحة العین بأستاذ دكتور / عبد الناصر عوض محمد 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

اعد بقسم جراحة التجمیل لألشراف على رسالة الدكتوراه المقدمة من  خطاب قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة وامراض الذكورة بشأن إضافة د / احمد كمال عثمان _ أستاذ مس
   ٠ط / إیمان فتحى أحمد _ المدرس المساعد بالقسم 

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

حاصل على أجازة مرافقة زوجتھ خارج البالد إبتداء من   مذكرة بشأن تجمید القید لدرجة الدكتوراه للطبیب / خالد سید حمیدة _ المدرس المساعد بقسم الصحة العامة حیث أنھ 
   ٠ولمدة عام  ٢٠١٦/  ٣/  ٨

     اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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