
 ١
  

  الدراسات العلیا
  
  

  ٠ ٢٠١٧) دور أكتوبر نظام حدیث ) وبعض تخصصات  الماجستیر ( الجزء الثانى  نظام حدیث  مذكرة بشأن عرض نتیجة الدكتوراه ( الجزء الثانى ·
 ٠ ٢٠١٨مذكرة بشأن تحدید مواعید أمتحانات الدراسات العلیا دورى  ابریل وأكتوبر  ·

  تسجیالت مواضیع األبحاث : 
  

  قرار اللجنة  تاریخ األخالقیات رقم التسجیل لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة لتخصصا االسم

احمد محمد 
  فایز احمد

جراحة 
  ماجستیر  العظام

 ةالثانی ةالعنقی ةللفقر ىللنتوء السن ىنتائج تثبیت كسر النوع الثان
  ىبواسطة مسمار أمام

Results Of Anterior Odontoid Screw 
Osteosynthesis In Treatment Of Type 2 
Odontoid Fracture 

  أ.د/ المعتز عبد الرازق زھنى
  أستاذ جراحة العظام

  د/ عصام محمد عبد المنعم
  مدرس جراحة العظام
  د/ بالل عثمان محمد
  مدرس جراحة العظام

NCT03355703 وافقت اللجنة ویعرض على   ٣١/١٠/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

صموئیل 
صفوت 
میرھم 
  متري

جراحة 
  ماجستیر  عظامال

باالصابة العصبیة بعد  المتنبئةاالشعاعیة (المقاییس)المتثابتات 
  الكسور النخاعیة الصدریة القطنیة

Radiological Parameters Predicting Neurological 
Injury After Thoracolumbar Spinal Fractures 

  أ.د/ محمد جمال حسن
  أستاذ جراحة العظام
  أ.د/ خالد محمد حسن

  ستاذ جراحة العظامأ
  د/ أحمد محمد شوقى
  مدرس جراحة العظام

NCT03269851 وافقت اللجنة ویعرض على   ١/١١/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

خالد جمال 
أمیر 

  عبدالحمید

جراحة 
  ماجستیر  العظام

بمستشفى  ةسن الشیخوخ ىنتائج كسور أعلى عظمة الفخد ف
 ىأسیوط الجامع

Outcomes Of Geriatric Hip Fractures In Assiut 
University Hospital. Clinical Audit 

  أ.د/ وائل یوسف العادلى
  أستاذ جراحة العظام

  د/ حسام محمد عبد المنعم
  مدرس جراحة العظام

  د/ محمد كمال عبد الناصر
  مدرس جراحة العظام

NCT03150355 وافقت اللجنة ویعرض على   ٨/١١/٢٠١٦
 مجلس الكلیة

محمد احمد 
نجیب 
  الجندي

احة جر
المسالك 
البولیة 
  والتناسلیة

  دكتوراة
 عند البالغین ىالنحناء العضو الذكر ىنتائج االصالح الجراح

Outcomes Of Surgical Correction Of Penile 
Curvature In Adults 

  أ.د/ أحمد محمد الطاھر
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  أ.د/ عادل قرقار عبد اهللا
  لمسالك البولیة والتناسلیةأستاذ جراحة ا

NCT03313986 وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٣/١٠/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

 عمرو
 مصطفى
 عبدالجواد
  محمد

جراحة 
المسالك 
البولیة 
  والتناسلیة

  دكتوراة

الكلى من متبرعین أحیاء بمستشفى  ةدراسة ناتج عملیات زراع
  أسیوط ةالكلى والمسالك البولیة بجامع ةجراح

Outcome Of Living Donor Kidney 
Transplantation In Assiut Urology And 
Nephrology University Hospital (An Initial 
Experience) 

  أ.د/ ھشام مختار حمودة
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  د/ نصر الدین عبد العال محمد
  مدرس جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  الحمید متولىد/ أحمد عبد 
  مدرس جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  د/ ربیع أحمد جاد الكریم
  مدرس جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

NCT03338140 وافقت اللجنة ویعرض على   ٦/١١/٢٠١٧
 مجلس الكلیة



 ٢

محمود احمد 
محمود عبد 

المجید 
  الخواجة

جراحة 
القلب 
  والصدر

  دكتوراة

الذین یعانون من الذبحة الصدریة  النتائج األولیة للمرضى
المزمنة الغیر مستقرة مع ضعف كفاءة عضلة القلب بعد 

  التاجیة عملیات زراعة الشرایین
Early Outcome In Chronic Unstable Angina 
Patients With Low Ejection Fraction After 
Coronary Artery Bypass Graft Surgery 

  أ.د/ أحمد محمد كمال
  جراحة القلب والصدر أستاذ

  د/ محمد محمود أحمد
  مدرس جراحة القلب والصدر

NCT03276624 وافقت اللجنة ویعرض على   ٦/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

سمیر حسني 
محمود 
  محمد

  ماجستیر  الجراحة

حاالت االلتھاب الحاد  ىف ىتقییم دور منظار البطن الجراح
  المنفجرة ةالدودی ةللزائد

Evaluation Of The Role Of Laparoscopic 
Management Of Perforated Appendicitis 

  أ.د/ عبد الراضى عبد السالم
  أستاذ الجراحة

  د/ محمد بكر محمد قطب
  أستاذ مساعد الجراحة
  د/ محمود ثابت أیوب
  مدرس الجراحة

NCT03267082 وافقت اللجنة ویعرض على   ١٠/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

مصطفى 
على سید 
  محمود

  ماجستیر  الجراحة

استئصال البنكریاس واألثنى عشر مع ازالة مساریقا البنكریاس. 
دراسة مقارنة مستقبلیة بین طریقة البدء بالشریان والطریقة 

  القیاسیة
Pancreatoduodenectomy With Mesopancreas 
Dissection. A Prospective Study Comparing 
Artery-First Approach Versus Standard 
Approach 

  أ.د/ فاروق أحمد مراد
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ ھشام على ریاض
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ محمد قرنى عویس
  أستاذ الجراحة

NCT03224832 وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٠/٨/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

آالء خلیل 
  حسین خلیل

األمراض 
  دكتوراة  الباطنة

(مرض  ىتضخم الغدة الدرقیة الجحوظاإلنتشار الوبائى لمرض 
  غریفز) فى مرضى إلتھاب القولون التقرحى

Prevalence Of Graves Disease In Patients With 
Ulcerative Colitis 

  أ.د/ حسین أحمد األمین ھمام
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ والء أنور محمد 

  مدرس األمراض الباطنة

NCT03324334 وافقت اللجنة ویعرض على   ١٩/١١/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

احمد عبد 
القادر 

حمودة ابو 
  شال

األمراض 
 –الباطنة 

أمراض 
  الكلى

  دكتوراة

المرتبطة في  (NPHS2)كشف الطفرات الجیبیة في جین 
الشرق  ىحاالت بالمتالزمة الكلویة في الصغار والكبار ف

  األوسط
Study Of The Association Of Mutations In The 
NPHS2 Gene And Nephrotic Syndrome In 
Children And Adults In Middle East 

  أ.د/ صالح خالد مبارك
  أستاذ مساعد الباثولوجیا
  د/ عفت عبد الھادى تونى

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة
  د/ أحمد إیاد عمر السرى

جامعة  –علم الوراثة البشریة  –أستاذ مساعد الباثولوجیا 
  الكویت

NCT03326037 ١٧/١٠/٢٠١٧  

رض على وافقت اللجنة ویع
بعد تعدیل  مجلس الكلیة

  العنوان الى:
 ىكشف الطفرات الجیبیة ف

المرتبطة  (NPHS2)جین 
حاالت بالمتالزمة الكلویة  ىف

 ىف األطفال والبالغین ىف
 الشرق األوسط

حازم یوسف 
عبدالفتاح 
  شومان

األمراض 
 –الباطنة 

أمراض 
  الكلى

  ماجستیر

ذات  ىس ىالوبائ ىدتأثیر العالج بمضادات فیروس االلتھاب الكب
 التأثیر المباشر على وظائف الكلى السلیمة

Effect Of Interferon-Free Direct Acting Antiviral 
Agents For Treatment Of Hepatitis C Virus 
Patients On The Normal Kidney 

  أد/ محمد مصطفى عبد اهللا عشماوى
  أستاذ األمراض الباطنة
  دد/ زین العابدین أحمد سی

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT03296930 وافقت اللجنة ویعرض على   ١٢/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

احمد محمد 
حریز عبد 
  الحافظ

األمراض 
 –الباطنة 

أمراض 
  الكلى

  ماجستیر

فرط ضغط الدم الرئوى لدى مرضى الدیال دموى: التكرار 
  وعوامل االختطار

Pulmonary Hypertension In Hemodialysis 
Patients: Frequency And Risk Factors 

  أ.د/ محمد عباس صبح
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ عصام محمد عبد العزیز
  مدرس األمراض الباطنة

  
  
  

NCT03310229 وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٣/١٠/٢٠١٧
 مجلس الكلیة



 ٣

نھال رفعت 
محمد 
  سلطان

طب 
  ماجستیر  األطفال

  ض ضمور العضالت (دوشین)العوامل التنبؤیة المؤثرة فى مر
Prognostic Factors Affecting Duchenne 
Muscular Dystrophy 

  أ.د/ عماد الدین محمود حماد
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیر محمد أبو الغیط
  مدرس طب األطفال

  د/ تغریدعبد العزیز محمد
  مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

NCT03372655 رض على وافقت اللجنة ویع  ١٩/١٢/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

مریم عاطف 
  نجیب حنین

طب 
  ماجستیر  األطفال

األطفال والمراھقین المصابین بداء  ىالتغیرات برسم القلب ف
  من النوع األول ىالسكر

Electrocardiography Changes In Children And 
Adolescents With Type 1 Diabetes 

  د/ محمد أمیر فتحى
  أستاذ مساعد طب األ[طفال
  د/ أمیر محمد أبو الغیط
  مدرس طب األطفال

NCT03260998 وافقت اللجنة ویعرض على   ٣٠/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

االء محمد 
عبدالحافظ 
  ابراھیم

طب 
وجراحة 
  العیون

  ماجستیر

أمیثینولون أسیتوناید تحت  ىتقییم استخدام حقن مادة ترا
صال الملتحمة مع قطع محدود بمحیط الملتحمة أثناء عملیة استئ

  الظفرة بتقنیة الصلبة العاریة
Evaluation Of The Use Of Intraoperative 
Subconjunctival Injection Of Triamcinolone 
Acetonide And Limited Peritomy During Bare 
Scleral Pterygium Excision 

  أ.د/ سمیر یحیى صالح
  أستاذ طب وجراحة العیون
  د/ عبد السالم عبد اهللا

  ذ مساعد طب وجراحة العیونأستا
  د/ أحمد فرغلى عبد الحمید
  مدرس طب وجراحة العیون

NCT03377348 وافقت اللجنة ویعرض على   ٣/١/٢٠١٨
 مجلس الكلیة

محمد فتحي 
  احمد عرابي

طب 
وجراحة 
  العیون

  دكتوراة

لتثبیت رقعة الملتحمة الطرق الجراحیة المختلفة مقارنة بین 
  األولیةظفرة لل ىالذاتیة للعالج الجراح

A Comparison Between Surgical Techniques For 
Securing Conjunctival Autografting In Primary 
Pterygium Surgery 

  أ.د/ محمد طارق عبد المنعم
  أستاذ طب وجراحة العیون
  د/ عبد السالم عبد اهللا

  أستاذ مساعد طب وجراحة العیون
  د/ محمد شرف الدین عبد الرحیم

  طب وجراحة العیون مدرس

NCT03301974 وافقت اللجنة ویعرض على   ٩/١٠/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

رضا محمد 
أبوالفتوح 
  عبدالحلیم

األمراض 
العصبیة 
والنفسیة 

الطب  –
  النفسى

  دكتوراة

دراسة إكلینكیة لالعتالالت المشتركة لمرضى إضطراب فرط 
  النشاط الحركى ونقص اإلنتباه

Clinical Study Of Ccomorbidities Of Attention 
Deficit/ Hyperactivity Disorder 

  أ.د/ وجیھ عبد الناصر حسن
  الطب النفسى –أستاذ األمراض العصبیة والنفسیة 

  د/ رومانى حسنى جبره
  الطب النفسى –مدرس األمراض العصبیة والنفسیة 

DRKS00012981 وافقت اللجنة ویعرض على   ٧/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

احمد محمد 
احمد عبد 
  النظیر

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

التدقیق االكلینیكى للوالدة القیصریة فى المستشفیات التى تقدم 
  الرعایة المتقدمة والمتوسطة

Clinical Audit On Cesarean Section In Both 
Tertiary And General Care Hospitals 

  أ.د/ حسن صالح كامل
  یدأستاذ أمراض النساء والتول
  أ.د/ أحمد إبراھیم حسنین

  أستاذ أمراض النساء والتولید
  د/ مصطفى بھلول محمد

  أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید

٧/١١/٢٠١٧  ال یحتاج الى تسجیل وافقت اللجنة ویعرض على  
 مجلس الكلیة

مریم كمال 
  امین

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

العدوى المھبلیة فى ى والعالقة بین التشطیف المھبلى الداخل
  مستخدمات لوالب منع الحمل

Relation Between Internal Vaginal Douching 
And Vaginal Infections In Intrauterine 
Contraceptive Device Users 

  أ.د/ عمر ممدوح شعبان
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ أحمد محمد عالء الدین یوسف
  دمدرس أمراض النساء والتولی

NCT03261804 وافقت اللجنة ویعرض على  ٧/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة



 ٤

رائد محمد 
الملقب 
العادلى 
  الشاذلى

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

فى مستشفى صحة المرأة  عالج المشیمة الملتصقة بجدار الرحم
  الجامعى بأسیوط. تدقیق اكلینیكى

Placenta Accreta Management In Assiut 
University Women Health Hospital. Clinical 
Audit 

  أ.د/ عصام الدین محمد عبد اهللا
  أستاذ أمراض النساء والتولید
  د/ مصطفى بھلول محمد

  مدرس أمراض النساء والتولید

وافقت اللجنة ویعرض على   ١٣/٩/٢٠١٧ ال تحتاج الى تسجیل
 مجلس الكلیة

مروة جمال 
  عبداهللا جامع

الفارماكول
وجیا 
  الطبیة

  توراةدك

 ىلمثبط الدا ىالدور المحتمل للناقالت الغازیة في الدور الوقائ
  ىاعتالل الكلى السكر ىف؛ سیتاجلبتن ٤-ببتیدیل ببتیداز

The Potential Role Of Gasotransmitters In The 
Protective Effect Of The Dipeptidyl Peptidase-4 
Inhibitor, Sitagliptin In Diabetic Nephropathy 

  أ.د/ أحمد عثمان عبد الظاھر
  أستاذ الفارماكولوجیا الطبیة
  د/ رانیا عبد المنعم عبد االمام
  مدرس الفارماكولوجیا الطبیة

وافقت اللجنة ویعرض على   ١٣/١٢/٢٠١٧ ال تحتاج الى تسجیل
 مجلس الكلیة

ریھام جابر 
السعدي 
  أحمد

الفارماكول
وجیا 
  الطبیة

  ماجستیر

دیة على النشاط المضاد یالغیرستیرو تأثیر مضادات االلتھاب
مرض ألزھایمر المحدث بكلورید  ىزھایمر للریفاستیجمین فللأل

  الجرذان ىاأللمونیوم ف
Effect Of Non-Steroidal Anti-inflammatory 
Drugs On Rivastigmine Anti Alzheimer Activity 
In Aluminum Chloride Induced Alzheimer In 
Rats 

  عبد البدیع عبد العال أ.د/ رأفت
  أستاذ الفارماكولوجیا الطبیة
  د/ لبنى على عبد الظاھر

  مدرس الفارماكولوجیا الطبیة

وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٠/١١/٢٠١٧  ال تحتاج الى تسجیل
 مجلس الكلیة

ساره علیوه 
أحمد عبد 
  النبى

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

ون فى مرضى قصور الكلى اعتالل وظائف الغدة الدرقیة والدھ
  المزمن

Thyroid Dysfunction And Dyslipidemia In 
Patients With Chronic Kidney Diseases 

  أ.د/ أحمد كامل مصطفى
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ طاھرة محمد كامل سعد

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03277911 ض على وافقت اللجنة ویعر ١٧/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

محمد شعبان 
  رضوان

طب 
المناطق 
الحارة 

والجھاز 
  الھضمى

  ماجستیر

 حمض ومستوى ١٢ ب فیتامین الدموى، المظھر فى التغیرات
 ویتلقون الكبد تلیف من یعانون الذین المرضى ىف الفولیك
  ریبافیرین بدون أو مع داكالتاسفیر - سوفوسبوفیر عقارات

Changes In Hematologic Profile, Vitamin B12 
And Folic Acid Level In Cirrhotic Patients 
Received Sofosbuvir And Daclatasvir With Or 
Without Ribavirin 

  أ.د/ أشرف محمود عثمان
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

  د/ محمد عبد الصبور محمد
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

NCT03283176 وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٧/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

 سالم أمیرة
  علي احمد

الھستولوج
یا (علم 
األنسجة 

وبیولوجیا 
  الخلیة)

  دكتوراة

العقد اللیمفاویة وقوقعة  ىف ىتقدم العمر علي الجھاز المناع تأثیر
المحتمل  ىذكور الجرذان البیض والتأثیر الوقائ ىاالذن ف

  وبا. دراسة نسیجیة وكیمیاء نسیجیة مناعیة وجزیئیةللجنكوبایل
Effect Of Aging On The Immune System Of 
Lymph Nodes And Cochlea Of Male Albino 
Rats And The Possible Protective Role Of 
Ginkgo Biloba. A Histological, Immuno-
Histochemical And Molecular Study 

  حاتة مھرانأ.د/ منال محمد ش
  أستاذ الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  د/ نشوى أحمد محمد مصطفى
  أستاذ مساعد الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

وافقت اللجنة ویعرض على  ١١/١٢/٢٠١٧ ال تحتاج الى تسجیل
 مجلس الكلیة

أحمد 
عبدالقادر 
  أحمد محمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  كتوراةد

تأثیر نورإبینیفرن مقابل دوبامین على وظیفة الطعمة بعد 
  زرع الكلى ىالعملیات فى متلق

The Effect Of Norepinephrine Versus Dopamine 
In Renal Transplant Recipients On Postoperative 
Graft Function 

  أ.د/ محمود عبد العزیز على
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  نجوى مصطفى إبراھیمد/ 
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  د/ عال محمود وھبة
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03107858  وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٤/١٢/٢٠١٧
 مجلس الكلیة



 ٥

محمد طلعت 
  محمد محمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراة

ر الكتف االلم وحجب العصب بعملیات مناظی ةقیاس درج
 باستخدام معامل النول

Intraoperative Pain And Quality Of The Surgical 
Nerve Block During Arthroscopic Shoulder 
Surgery Assessed By The NOL Index 

  أ.د/ جلنار محمد فتحى
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ محمد حسن بكرى
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عماد ظریف كامل د/
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03255213  ٦/٩/٢٠١٧ وافقت اللجنة ویعرض على  
  مجلس الكلیة

مارینا سمیر 
  رشدي

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

 ىمرض ىمع ارواء عضلة القلب ف ىعالقة بعثرة قطعة ال كیو ت
ضعون الذین یخ ىس تاحتشاء عضلة القلب الرافع لقطعة ا�

 الشرایین التاجیة للقلب ىللقسطرة التداخلیة العاجلة عل
Correlation Of QT Dispersion With Myocardial 
Perfusion In Patients With ST Elevation 
Myocardial Infarction Treated By Primary 
Percutaneous Coronary Intervention 

  أ.د/ حسام حسن على العربى
  لب واألوعیة الدمویةأستاذ طب الق

  د/ حاتم عبد الرحمن حلمى
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03269838 وافقت اللجنة ویعرض على   ١١/٩/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

محمد 
  محمود سید

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

للشرایین  ةالعالجی ةضعف االنتصاب بعد التدخل بالقسطر
 ةحاالت احتشاء عضل ىبمذیبات القلب ف ةارنللقلب مق ةالتاجی

  الحاد ىالقلب الحاد من النوع اس ت
Erectile Dysfunction After Percutaneous 
Coronary Intervention Versus The Thrombolytic 
Therapy In Acute ST Elevation Myocardial 
Infarction 

  أ.د/ یحیى طھ كشك
  ویةأستاذ طب القلب واألوعیة الدم
  د/ محمد أبو القاسم فرغل

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة 

NCT03328156 وافقت اللجنة ویعرض على   ١٩/١١/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

ھند محمد 
  سید

األمراض 
الصدریة 
  والتدرن

  دكتوراة

هيل المبكر مقارنة بالرعاية التقليدية للحاالت أبرنامج اعادة الت
  تجربة عشوائیة :السدة الرئوية المزمنة ىالحرجة من مرض

Early Rehabilitation Program Versus Standard 
Care In Critically Ill Patients With Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized 
Trial 

  أ.د/ أشرف زین العابدین محمد
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  أ.د/ لمیاء حسن شعبان
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  د/ شیرین فرغلى جاد
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

  د/ صفاء على جمال الدین
  أستاذ مساعد الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

NCT03253380 وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٧/٨/٢٠١٧
 مجلس الكلیة

  
  جنة االشراف جوهرياً وكذا تعديل لغير تغيير موضوع البحث تغيراً 

   
 قرار اللجنة التعديل بعدلجنة االشراف  التعديل قبللجنة االشراف  موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير الدرجة صصالتخ االسم م

١ 
الشیماء 
فھیم 

سلیمان 
  علي

الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

  ماجستير

فى مرضى  د ٤٩تقییم دور ال سي دى 
اوى المزمن وعالقتھ   ابیضاض الدم اللیمف

  بالقیمة التنبؤیة للمرض
Evaluation Of CD49d In CLL 

Patients And Its Role In Prognosis 

فى  ٤٤د و ال سي دي  ٤٩تقییم دور ال سي دى 
 ممرضى ابیضاض الدم اللیمفاوى المزمن وعالقتھ

  بالقیمة التنبؤیة للمرض
Association Of CD49d And CD44 In 
Chronic Lymphoblastic Leukemia 
Patients And Their Role In Prognosis 

  أ.د/ محمود الطحطاوى
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ إيمان محمد صالح الدين
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ ماجد صالح محمود
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ إيمان محمد صالح الدين

  إلكلينيكيةمدرس الباثولوجيا ا
  د/ نهى جابر سيد

  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة



 ٦
  تغيير موضوع البحث تغيراً جوهرياً 

  
  قرار اللجنة   تاریخ االخالقیات رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم م

١  

غاده 
عبدالصب

ر محمد و
  أحمد

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

المراحل والرنین  دور الدوبلر فوق الصوتیة األشعة المقطعیة ثالثیة
المغناطیسى بخاصیة االنتشار فى التفرقة بین جلطة الورید البابى 

  الكبدى الحمیدة والخبیثة
The Role Of Color Doppler Us, Triphasic CT And 
Diffusion- Weighted MRI In Differentiating Benign 
Fom Malignant Portal Vein Thrombosis 

دور االشعة المقطعیة ثالثیة المراحل بالصبغة 
  فى حاالت نزیف الجھاز الھضمى الحاد

Role Of Triphasic CT Imaging In 
Detection Of Acute Non-Variceal 
Gastrointestinal Tract Bleeding 

NCT03243240 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ١٩/١٠/٢٠١٦
  الكلیة

  
  تعدیل لجنة إشراف

  
 قرار اللجنة لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم م

الھستولوجیا (علم األنسجة   دكتوراة  أسماء یوسف على  ١
  وبیولوجیا الخلیة)

  أ.د/ أمل طھ أبو الغیط
  األنسجة وبیولوجیا الخلیة)أستاذ الھستولوجیا (علم 
  د/ دالیا عبده على الجمل

أستاذ مساعد الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا 
  الخلیة)

  د/ مروة حسن بكر
  مدرس الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  د/ إنجى أحمد عبد الرحمن
  مدرس الفارماكولوجیا الطبیة

  أ.د/ أمل طھ أبو الغیط
  جیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)أستاذ الھستولو

  د/ دالیا عبده على الجمل
  أستاذ مساعد الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  د/ مروة حسن بكر
  مدرس الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  د/ عماد عبد العزیز أحمد
  جامعة أسیوط -كلیة العلوم –أستاذ مساعد علم الحیوان 

 قت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةواف

  األشعة التشخیصیة  ماجستیر  محمود یحیى عبد العزیز  ٢

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلى
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  أ.د/ مجدى حسن قطب

  أستاذ عالج األورام والطب النووى
  د/ محمد محمد جمعة

  مدرس األشعة التشخیصیة

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلى
  خیصیةأستاذ األشعة التش

  د/ إسراء أحمد موسى
  مدرس عالج األورام والطب النووى

  د/ محمد محمد جمعة
  مدرس األشعة التشخیصیة

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

  طب وجراحة العیون  ماجستیر  كرستین رائف خلف  ٣

  أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن
  أستاذ طب وجراحة العیون
  أ.د/ جمال حسین حسین

  حة العیونأستاذ طب وجرا
  د/ محمد شحاتة حسین

  مدرس طب وجراحة العیون

  أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن
  أستاذ طب وجراحة العیون

  د/ محمد شحاتة حسین
  مدرس طب وجراحة العیون

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

  األشعة التشخیصیة  ماجستیر  ھدیل محمد فؤاد  ٤

  د/ حسام أبو زید یوسف 
  خیصیةمدرس األشعة التش

  د/ محمد زیدان محمد
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ ھیثم على حسن
  مدرس جراحة األوعیة الدمویة والشرایین

  

  د/ حسام أبو زید یوسف 
  مدرس األشعة التشخیصیة

  د/ محمد زیدان محمد
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة



 ٧

 علیاء أحمد عبد اهللا  ٥
جراحة األنف واألذن   ماجستیر  حسین

  والحنجرة

  أ.د/ محمد شاكر عبد العال
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد محمود محمد رشدى
  مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ محمد شاكر عبد العال
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد محمود محمد رشدى
  نف واألذن والحنجرةمدرس جراحة األ

  د/ مھا صالح محمد
  مدرس عالج األورام والطب النووى

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

األمراض الصدریة   دكتوراة  صفاء عبد الجید عید  ٦
  والتدرن

  أ.د/ عاطف فاروق القرن
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  د/ محمد فوزى عبد الغنى
  رنمدرس األمرض الصدریة والتد

  د/ سحر فرغلى یوسف
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

  أ.د/ عاطف فاروق القرن
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  د/ محمد فوزى عبد الغنى
  مدرس األمرض الصدریة والتدرن

  د/ سحر فرغلى یوسف
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

  د/ محمود فاروق محمد على
  مدرس الباثولوجیا

 عرض على مجلس الكلیةوافقت اللجنة وی

أمراض النساء   ماجستیر  یسرا مختار عثمان  ٧
  والتولید

  أ.د/ أیمن حسین محمد
  أستاذ بقسم امراض النساء و التولید

  د/ أحمد محمد عباس
  مدرس بقسم امراض النساء و التولید

  

  أ.د/ أیمن حسین محمد
  أستاذ بقسم امراض النساء و التولید

  أ.د/ حنان جالل عبد العظیم
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أحمد محمد عباس
  مدرس بقسم امراض النساء و التولید

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

التخدیر والعنایة   ماجستیر  أحمد ناصر األمین  ٨
  المركزة

  أ.د/ كوثر حفنى محمد
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ ولید صالح حسن
  والعنایة المركزة أستاذ مساعد التخدیر

  .د/ كوثر حفنى محمد
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ خالد عبد الباقى عبد الرحمن
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

أمراض النساء   دكتوراة  إیمان صدقى سالمة  ٩
  والتولید

  أ.د/ حسام ثابت
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ مصطفى حسین
  أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید

  د/ أحمد نبیل حسن
  مدرس أمراض النساء والتولید

  أ.د/ حسام ثابت
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ مصطفى حسین
  أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید

  د/ أحمد نبیل حسن
  مدرس أمراض النساء والتولید

  د/ شیماء عبد السمیع محمد
  الصحة العامة و طب المجتمع مدرس

  
  
  
  

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة



 ٨

١
  طب األطفال  ماجستیر  أحمد جابر أحمد  ٠

  أ.د/ أمال عبد السالم سلیمان
  أستاذ طب األطفال

  د/ أسامة محمود العشیر
  أستاذ مساعد طب األطفال

  أ.د/ أمال عبد السالم سلیمان
  أستاذ طب األطفال
  ال عبد الحافظأ.د/ زینب عبد الع

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ أسامة محمود العشیر

  أستاذ مساعد طب األطفال

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

١
  التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراة  أحمد محمد أحمد السنباطى  ١

  أ.د/ سناء عبد اهللا على سلیمان
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  دین محمد عبد اهللاد/ عصام ال
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  د/ عبد الرحیم محمود محمد
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ سناء عبد اهللا على سلیمان
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ عاطف محمد مصطفى درویش
  أستاذ أمراض النساء والتولید
  د/ عصام الدین محمد عبد اهللا

  تاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزةأس
  د/ عبد الرحیم محمود محمد

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

١
الھستولوجیا (علم األنسجة   ماجستیر  االء محمود متولى  ٢

  وبیولوجیا الخلیة)

  أ.د/ منال محمد شحاتة
  یا الخلیة)أستاذ الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوج

  د/ نشوى أحمد محمد مصطفى
  أستاذ الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  أ.د/ منال محمد شحاتة
  أستاذ الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  د/ نشوى أحمد محمد مصطفى
  أستاذ الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  د/ أسماء محمد سید جمعة
  مساعد الفسیولوجیا الطبیةأستاذ 

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

١
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراة  إیمان محمد عبد الرحمن  ٣

  أ.د/ أسامة بكر صدیق عثمان
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ دالیا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ محمد إسماعیل صدیق

  س الباثولوجیا اإلكلینیكیةمدر

  أ.د/ أسامة بكر صدیق عثمان
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ دالیا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ محمد إسماعیل صدیق

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ مراد على جابر

  مدرس جراحة األورام بمعھد جنوب مصر لألورام

  للجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافقت ا



 ٩

١
  األمراض الباطنة  دكتوراة  عالء عبد الوارث محمد  ٤

  أ.د/ محمد حسام مغربى
  أستاذ األمراض الباطنة

  أ.د/ عادل حسن محمد مكاوى
  أستاذ األمراض الباطنة

  أ.د/ ھالة خلف اهللا الشریف
  أستاذ األمراض الباطنة

  أ.د/ نبیلة فائق أمین
  ةأستاذ األمراض الباطن

مجلس كلیة العتماد تغییر لجنة اإلشراف 
بتاریخ سابق حیث سقط سھوا من سكرتاریة 

القسم إرسال التغییر فى حینھ إلدارة 
الدراسات العلیا طبقا لما ورد من القسم 

  ١٠/١/٢٠١٨بتاریخ 

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
  استمرار القید:

  

  مالحظات  تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة صصالتخ الدرجة  اسم الطالب م

العام الحادى   ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  والء على عمرو  ١
  ألداء إمتحانات الجزء الثانى  ١٤/٩/٢٠٠٩  ١٨/٢/٢٠٠٧  ١٧/٥/٢٠٠٥  عشر

  ألداء إمتحانات الجزء الثانى  ٩/٢٠١٧  ٦/٢٠١٥  ١٠/٢٠١٢  العام السادس  ٢٠١٧اعتبارا من أكتوبر عام   األمراض الباطنة  ماجستیر  بیتر جمیل شاكر  ٢

الدراسات  –الصحة العامة وطب المجتمع   ماجستیر  دالیا عبد المعز محمود  ٣
  ر لالنتھاء من مناقشة الرسالةعام واحد وأخی    ٢٢/٣/٢٠١٥  ١٦/١٠/٢٠١٢  العام السادس  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   السكانیة والصحة اإلنجابیة

  ٢٠١٧الطالبة رسبت فى إمتحان الجزء الثانى دور أكتوبر   ٢٣/١٢/٢٠١٣  ١٨/٧/٢٠١١  ١٨/٤/٢٠١٠  العام الثامن  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  مھا أنور مصطفى  ٤
  عام سابع وأخیر    ١١/٢/٢٠١٤  ٢٣/١٠/٢٠١١  العام السابع  ٢٠١٧تبارا من أكتوبر عام اع  األمراض الباطنة  دكتوراة  عالء عبد الوارث محمد  ٥
  العام التاسع واألخیر    ٢١/١١/٢٠١٦  ١٦/١١/٢٠٠٩  العام التاسع  ٢٠١٨حتى أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراة  محمد السید أحمد عرفھ  ٦
  عام سادس وأخیر    ١٤/٧/٢٠١٥  ١٩/١٠/٢٠١٢  العام السادس  ٢٠١٧ارا من أكتوبر عام اعتب  أمراض النساء والتولید  ماجستیر  میرفت عبد اهللا أبو الحجاج  ٧
  ألداء امتحان الماجستیر الجزء الثانى  ٢٢/٢/٢٠١٢  ١٨/٧/٢٠١٠  ٢٠/١٠/٢٠٠٩  العام التاسع  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  الشیماء حمدى أحمد  ٨
  لالنتھاء من الرسالة ٢٠١٨حتى أبریل     ٢٤/١٠/٢٠١٠  ١٤/٩/٢٠٠٩  العام التاسع  ٢٠١٨حتى أبریل   جراحة العظام  اةدكتور  محمد على أحمد محمد  ٩
  عام سابع وأخیر لالنتھاء من الدكتوراة    ٢٢/٣/٢٠١٥  ٢٣/١٠/٢٠١١  العام السابع  ٢٠١٨حتى أكتوبر   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  دكتوراة  محمد مدحت درویش  ١٠
  عام سابع وأخیر ألداء االمتحان  ٢/٨/٢٠١٧  ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٣/١٠/٢٠١١  العام السابع  ٢٠١٨حتى أكتوبر   األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  ماجستیر  جى باسم حكیمان  ١١
  م سادس وأخیر لالنتھاء من الرسالةعا    ١٨/١٠/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  العام السادس  ٢٠١٨حتى أكتوبر   طب القلب واألوعیة الدمویة  ماجستیر  ایات محمد صالح  ١٢

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
  

  تجمید قید:
  

 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
  ض على مجلس الكلیةوافقت اللجنة ویعر  رعایة طفل  ٢٠١٧عام اعتبارا نت أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراة  ریم محمد عبد الخالق  ١
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة والدتھا المریضة  ٢٠١٧حتى نوفمبر  ٢٠١٧ستة أشھر اعتبارا من  یونیھ   األمراض الباطنة  دكتوراة  محمد محمود عبد الناصر  ٢

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
  
  
  
  
  
  



 ١٠
 

 بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى طب األطفال للطبیب/ یاسر أحمد محمد حسین مع التوصیة بمنحھ الدرجة . مذكرة للعرض على مجلس الكلیة - 
  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

  
 مد محمود مع التوصیة بمنحھا الدرجة .أمراض الدم للطبیبة/ شیماء عبد اهللا أح –مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى ألمراض الباطنة  - 

  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة
  

 . ٢٠١٦فى أبریل  ة أسیوط علما بأنھ اجتاز الجزء األول للماجستیرمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیب/ محمد كمال عبد الحلیم لدرجة الماجستیر فى طب األطفال من جامعة القاھرة إلى جامع - 
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة مع التنبیھ على الطالب بضرورة تسجیل موضوع الرسالة قبل نھایة شھر فبرایرقرار اللجنة : 

  
 وذلك حسب اللوائح . ٢٠١٦یر فى أمراض النساء والتولید وذلك لحصولھ على الجزء األول فى أكتوبر مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعفاء الطبیب/ محمد عبد الحمید محمد سالمة من خارج الجامعة من امتحان الجزء األول للماجست -

  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة
  

 .طب الذكورة وذلك لعدم الجدیة فى الدراسةمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ سارة مدحت سلیمان لدرجة الماجستیر فى األمراض الجلدیة والتناسلیة و - 
  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

 .ورة وذلك لعدم الجدیة فى الدراسة مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ عزة حسن عبد المنعم لدرجة الماجستیر فى األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذك - 
  جنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةقرار الل

  
 زء الثانى ألربعة مرات (الئحة قدیمة).مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ صفاء صابر محمد لدرجة الماجستیر فى طب األطفال وذلك لرسوبھا فى امتحانات الج - 

  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة
  

 كلیة الطب جامعة جنوب الوادى . كرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن تحویل قید الطبیبة/ ریھام قاسم محمود لدرجة الماجستیر فى طب األطفال من كلیة الطب جامعة أسیوط إلىمذ - 
  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

  
 عمرو طلعت مصطفى لدرجة الدكتوراة فى التخدیر والعنایة المركزة نظرا لسداد الرسوم الدراسیة . مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعادة قید الطبیب/ - 

  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة
  
  
  

 -بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة الماجستیر : - 
  األشعة التشخیصیة  محمود كمال عبده

 
  افقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةقرار اللجنة : و

 قائمة بأسماء األطباء الذین سیلغى قیدھم لدرجة الماجستیر والدكتوراة وذلك لعدم سداد الرسوم الدراسیة : - 
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  دكتوراة  إحسان على حسن

  قرار اللجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة
  
  
  
  
  



 ١١
  
 

   الماجستیر في جمیع التخصصات:قبول رسائل  - 
 التخصص االسم

  األمراض الباطنة  محمد فتحى على أحمد
  األمراض الباطنة  منى على محمد

  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  دعاء أحمد سید مھدى
 األمراض العصبیة والنفسیة منة اهللا فكرى عبد الحمید

  صبیة والنفسیةاألمراض الع  محمد أحمد محمد عبد الرحمن
  التخدیر والعنایة المركزة  سارة محمد منصور فتحى

  التخدیر والعنایة المركزة  رومانى جرجس نعیم
  التخدیر والعنایة المركزة  سلمى إبراھیم أحمد

  التشریح االدمى وعلم األجنة  إسراء خالد محمد نفادى
  جراحة المسالك البولیة والتاسلیة  ولید محمود على عباس

  جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  محمد على حامد أحمد
  الصحة العامة وطب المجتمع  جمال السید سلیمان

  طب األطفال  غادة عبد العال محمد عبد العال
  طب األطفال  إسراء طلعت محمد

  طب األطفال  إیمان أحمد جمال الدین
  الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  سلفیا فیكتور أنیس

  للجنة : وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةقرار ا

  


