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  الدراسات العلیا
  
   ٢٠١٩ینایر  ٩* محضر أجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ  

     مواضيع األبحاث: تسجيالت

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم 
 التسجیل

تاریخ 
  قرار اللجنة  األخالقیات

  
حسام محمد 
مصطفي 

    سلیمان 

األشعة 
  ىناطیسى فى تشخیص جلطات الشریان الرئودور الرنین المغ دكتوراه التشخیصیة

Role Of MRI In Diagnosis Of Pulmonary Embolism 

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلي
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ محمد زیدان محمد

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ أبو الحسن حسیب محمد
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03
7٥٤٦٧٣ 

٢٧/١١/
٢٠١٨  

ة وافقت اللجن
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

 
مصطفى 
شاكر أبو 
 العال شحاتھ

األشعة 
  دكتوراه  التشخیصیة

دراسة مقارنة بین األشعة التلیفزیونیة الدینامیكیة والرنین المغناطیسى فى تقییم إصابة األوتار واألربطة 
  حول مفصل الكاحل

Comparative Study Between Dynamic Ultrasound And MRI In Evaluation 
Of Tendini-Ligamentous Injuries Around The Ankle Joint 

  أ.د/ أحمد مصطفى محمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ إیھاب منصور محمد

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ نسرین عادل عباس

  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03
6٢١١٥٠ 

١٠/٩/
٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

ة عبد اهللا ھدن  
 احمد

األمراض 
 –الباطنة 

وحدة أمراض 
  الكلى

  ماجستیر

اسباب الفشل الكلوى المزمن فى مرضى االستصفاء الدموى المنتظم بوحدة الغسیل الدموى بمستشفیات 
  جامعة اسیوط

Causes Of End Stage Renal Disease In Patients Undergoing Regular 
Hemodialysis In Assiut University Hospital 

  أ.د/ مصطفى عبد اهللا ھریدى
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ عصام محمد عبد العزیز
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03
٧٧٩٧٥٠ 

٥/٦/
٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
نورا عبد 

الحكیم عبد 
  المحسن

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

  شفى اسیوط الجامعىتسجیل لحاالت السكتة الدماغیة بمست  ماجستیر
Registry Of The Stroke Patients In Assiut University Hospital 

  أ.د/ محمد عبد الرحمن
  أستاذ األمراض العصبیة والنفسیة

  د/ أحمد حمدي یوسف
  أستاذ مساعد األمراض العصبیة والنفسیة

NCT03
392792 

١٠/١٢/
٢٠١٧  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
صابرین 

ح عبد صال
 المحسن

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

 ماجستیر

معدل حدوث النزوف المجھریة لدى مرضى السكتة الدماغیة االفقاریة المحجوزین بمستشفى اسیوط 
  الجامعى

Prevalence Of Cerebral Micro-Bleeds In Patients With Cerebrovascular 
Stroke At Assiut University Hospital 

  فولي كاملأ.د/ ناجح 
  أستاذ األمراض العصبیة
  أ.د/ أحمد نصر الدین

  مدرس األمراض العصبیة

NCT03
٧٠١٤١٢ 

١١/١٠/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
  

مصطفى 
محمد ھاشم 

  سید

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

 دكتوراه

االنتباه: تأثیره على  انماط النوم فى االطفال والمراھقین المصابین باضطرابات فرط الحركة وتشتت
 الوظائف المعرفیة وجودة الحیاة

Sleep Patterns In Children And Adolescents With ADHD: Impact On 
Cognitive Functions And Quality Of Life 

  أ.د/ عالء الدین محمد درویش
  أستاذ الطب النفسي

  أ.د/ خالد البیھ
  أستاذ الطب النفسي

  أ.د/ طارق أسعد عبده
  جامعة عین شمس –ستاذ الطب النفسي أ

  

NCT03
73٧٥٥٢ 

٧/١١/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة
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مصطفى 

عاطف عبد 
 الحلیم محمد

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

  البالغین فىالعوامل التنبؤیة لنتائج الجلطة المخیة الحادة  ماجستیر
Predictive Factors Of Acute Ischemic Stroke In Adult 

  أ.د/ محمد عبد الرحمن أحمد
  أستاذ األمراض العصبیة

  أ.د/ محمد مصطفى أحمد شھاب
  مدرس األمراض العصبیة

NCT03
٧٠٠٨٧٩ 

١٤/١٠/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
صفاء 

عمیرة غالى 
 سعید

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

  ب المتعددالتغیرات الدماغیة الوعائیة فى مرضى التصل ماجستیر
Cerebrovascular Changes In Multiple Sclerosis Patients 

  أ.د/ طارق على راجح
  أستاذ األمراض العصبیة
  أ.د/ غیداء أحمد شحاتھ
  أستاذ األمراض العصبیة

NCT03
٧٠٩٢٩٠ 

٢٣/١٠/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

 

مصطفى 
محروس 
محمود 
 محروس

األنف 
واألذن 
  والحنجرة

  ماجستیر
  المعوج بالطریقة التقلیدیة ىمقارنة استخدام المنظار فى تصحیح الحاجز األنف

Endoscopic Versus Conventional Septoplasty In Treating Deviated Nasal 
Septum 

  أ.د/ مصطفى عثمان رمضان
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد عمر أحمد جاد
  مدرس األنف واألذن والحنجرة
  د/ ریھام عبد الوكیل إبراھیم
  مدرس أمراض التخاطب

NCT23
666130 

١٦/٩/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  

علیاء 
الحسیني 
محمد 
  محمود

 دكتوراه الباثولوجیا
  لالرتشاحات ىالقیمة التشخیصیة لتقنیة الكتل الخلویة والكیمیاء المناعیة النسیجیة فى الفحص الخلو

Diagnostic Value Of Cell Block Immunohistochemistry In Effusion 
Cytology 

  أ.د/ اعتماد حلمي یاسین
  أستاذ الباثولوجیا

  د/ مؤمن مصطفى أحمد محمود حافظ
  أستاذ مساعد الباثولوجیا

  د/ نھى عبد الرحیم أبو الحجاج
  مدرس الباثولوجیا

/٤/١١ ال یحتاج
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
منة اهللا 

جمال سید 
 سلیمان  

  ماجستیر  الباثولوجیا

مراجعة النسیج الخاص بأمراض الغدة الدرقیة فى معھد جنوب مصر لألورام. دراسة بحثیة خالل عشر 
  سنوات سابقة

Histopathological Revision Of Thyroid Lesions In South Egypt Cancer 
Institute: A 10 Years Experience Study 

  أ.د/ ھویدا إسماعیل حسن السید
  الباثولوجیا أستاذ

  شعبان حسن شعبان
  الباثولوجیا األورام مدرس

/١٩/٩ ال یحتاج
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  
محمود بھاء 
الدین موسي 

  حسن

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

مقابل احصار حول الفقرات من أجل  الفقرات ةالتأثیرات المسكنة ووظائف الرئة فى احصار ناصب
  المعدل للمرأة؛ دراسة مقارنة عشوائیة ىالجذر ىاستئصال الثد

Analgesic And Pulmonary Function Effects Of Erector Spinae Plane Block 
Versus Paravertebral Plane Block For Women Undergoing Modified 
Radical Mastectomy; A Randomized Comparative Study 

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

  د/ جیھان أحمد سید
  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ مساعد

  د/ أماني حسن عبد الوھاب
  التخدیر والعنایة المركزة مدرس

NCT03
614091 

٢/٨/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
بوال فوزي 

ئیل میخا
  سدراك

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

مقارنة بین اثنین من البروتوكوالت المختلفة فى العالج بالسوائل فى مرضى ارتفاع ضغط الدم الحاد 
  المصاحب للحمل تحت التخدیر النصفى: نتائج دینامیكیة الدم ووظائف الكلى

Comparison Of Two Different Protocols Of Fluid Therapy In Severe 
Preeclamptic Patients Under Spinal Anesthesia: Hemodynamic And 
Kidney Function Outcome 

  أ.د/ زین العابدین زارع حسن
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ مصطفى سامي عباس
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03
478618 

٢٦/٣/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 

 لكلیةمجلس ا

  
أحمد   

مؤمن أحمد 
 محمد كامل

التولید 
وأمراض 

  النساء
  دكتوراه

اجرین  ىمع الالت ةمقارن ىالسیدات ذوات الرحم الطبیع ىلد ىمعدل الحمل فى دورات الحقن المجھر
  ةتصلیح العتالالت رحمی

Pregnancy Rate In Women With Normal Uterine Cavity And Those With 
Corrected Uterine Lesions In ICSI Cycles 

  أ.د/ سید أحمد محمد مصطفى
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ إبراھیم إبراھیم محمد
  أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید
  د/ أحمد محمد عالء الدین محمود یوسف

  مدرس أمراض النساء والتولید
  

NCT03
6٨٠٦٩٠ 

٢٦/٩/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة
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ھبة خالد  
 عبد اهللا

التولید 
وأمراض 

  النساء
  ماجستیر

وضعن  ىعند النساء الالت ىالنحاس ىمیزوبروستول من أجل إنضاج عنق الرحم قبل إزالة اللولب الرحم
  فقط عن طریق عملیة قیصریة اختیاریة: تجربة عشوائیة منضبطة

Misoprostol For Cervical Ripening Before Copper Intrauterine Device 
Removal In Women Delivered Only By Elective Caesarean Section: A 
Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ عالء الدین محمود إسماعیل
  التولید وأمراض النساء أستاذ

  د/ محمد خیري على
  التولید وأمراض النساء مدرس

NCT03
٦٠٠٠٦٤ 

٩/٩/
٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 

  لیةمجلس الك

  

ابانوب 
منصور 
توفیق 
 منصور

التولید 
وأمراض 

 النساء
 ماجستیر

لمنع نزیف ما بعد  ىالمقارنة بین المیزوبروستول عن طریق الفم واالوكسیتوسین عن طریق الحقن الورید
  الوالدة: دراسة عشوائیة محكمة

Buccal Misoprostol Versus IV Oxytocin In Prevention Of Postpartum 
Hemorrhage: A Randomized Controlled Study 

  أ.د/ عبد الغفار محمد أحمد
  التولید وأمراض النساء أستاذ

  د/ أبو بكر عباس متولي
  التولید وأمراض النساء مدرس

NCT03
6٧٦٦٢١ 

١٨/٩/
٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

مایكل باسم  
 ایلیا

جراحة 
  للفقرات القطنیة ىالوحش ىیة بالصفائح الدمویة فى جراحة الدمج الخلفاستخدام البالزما الغن  ماجستیر  العظام

Application Of Platelet-Rich-Plasma In Posterolateral Lumbar Fusion 

  أ.د/ المعتز عبد الرازق زھني السبروت
  جراحة العظام أستاذ

  د/ عصام محمد عبد المنعم المرشدي
  جراحة العظام مدرس

  ديد/ بالل عثمان النا
  جراحة العظام مدرس

NCT03
٧٧٩٩٤٥ 

٢٠/٥/
٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

محمد حامد  
   محمد سید

جراحة 
  ماجستیر  العظام

المباشر  ىبعد رأب كامل لمفصل الحوض عن طریق النھج الجانب العلوي ىدراسة اعتالل العصب األلو
  المعدل

Study Of Superior Gluteal Mononeuropathy After Total Hip Arthroplasty 
Through Modified Direct Lateral Approach 

  أ.د/ یاسر إمام محمد
  أستاذ جراحة العظام
  أ.د/ طارق على راجح

  العصبیة والنفسیةأستاذ 
  د/ حاتم عبد المنعم بكر

  أستاذ مساعد جراحة العظام

NCT03
٤٩٢٦٨٤ 

٢٣/٤/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 

  ةمجلس الكلی

  

نرمین عبد 
المجید 

مصطفي 
 الناحل

طب 
 ماجستیر األطفال

 ىاالمساك فى مرضى الشلل الدماغ لىتأثیر سلفات الماغنسیوم ع
Effect Of Oral Magnesium Sulphate On Constipation In Patients With 
Cerebral Palsy 

  أ.د/ السید خلیل عبد الكریم
  أستاذ طب األطفال
  د/ أحالم بدوي على

  رس طب األطفالمد

NCT03
471312 

٢/٤/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
محمد عبد 

التواب 
 صبره حسن

طب 
 دكتوراه األطفال

  الوالدة المصابین باالختناق فى الفترة المحیطة بالوالدة ىمؤشر مبكر إلصابة الكلى الحادة فى حدیث
Early Predictor Of Acute Kidney Injury In Newborns With Perinatal 
Asphyxia 

  أ.د/ نفیسة حسن رفعت
  أستاذ طب األطفال
  د/ محمد أمیر فتحي

  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ یاسر فاروق عبد الرحیم

  مدرس طب األطفال

NCT03
٦١٧٠٥٥ 

٢٨/٧/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
شیماء عبد 

الحمید 
 مھران

طب 
 ماجستیر األطفال

تؤثر على تكوینھ واآلثار  ىفى األطفال دون سن الخامسة: العوامل الت BCGبة التطعیم لـ تكوین ند
  الضارة التالیة

BCG Vaccination Scar Formation In Children Under Five Years: Factors 
Affecting Its Formation And Subsequent Adverse Effects 

  أ.د/ محمد محمود حمدي
  الأستاذ طب األطف

  د/ مصطفى محمد إمبابى
  مدرس طب األطفال

NCT03
548233 

23/5/20
18 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  

ساره 
مصطفي 

محمد 
  فرغلي

طب 
المناطق 
الحارة 

والجھاز 
 الھضمي

 ماجستیر
  )ةالتھاب البنكریاس الحاد: دراسة المسببات وعوامل الخطورة المؤثرة على النتائج (دراسة سریری

Acute Pancreatitis: Possible Etiologies And Risk Factors Affecting 
Outcome. Hospital Based Study 

  أ.د/ أشرف محمود عثمان
  أستاذ ورئیس قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  د/ محمد عبد الصبور محمد
  ستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضميأ

  د/ محمد أحمد المختار
  س المیكروبیولوجیا والمناعةمدر

  

NCT03
٦٠١٣٢٥ 

١٩/٣/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة
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سھام 

ضاحي 
   محمد

طب 
وجراحة 

  العین
  ماجستیر

عن طریق األشعة  ىالسكر ىومركز االبصار فى مرض االعتالل الشبك ىالتغیرات فى وجھ الجسم الزجاج
  المتداخلة المقطعیة فى العین

Vitreomacular Interface Abnormalities In Diabetic Retinopathy Using 
Optical Coherence Tomography 

  أ.د/ كمال عبد الناصر
  أستاذ طب وجراحة العین
  د/ جمال الدین راشد عثمان

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

  مدرس طب وجراحة العین

NCT03
6٨٦٤٣٦ 

١٣/١٠/
٢٠١٨ 

افقت اللجنة و
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

على عمر  
 محمد على

طب 
وجراحة 
  العیون

  ماجستیر

ربط عالقة حدة االبصار بنمط األشعة المقطعیة الترابطیة البصریة الرتشاح ماقولة العین الناتج عن انسداد 
  الورید الشبكى

Correlation Between The Visual Acuity And The Ocular Coherence 
Tomography Pattern Of Macular Edema Secondary To Retinal Vein 
Occlusion 

  أ.د/ سمیر یحیى صالح
  أستاذ طب وجراحة العیون

  د/ عبد السالم عبد اهللا
  أستاذ مساعد طب وجراحة العیون

  د/ ولید سعد الدین محمد
  مدرس طب وجراحة العیون

NCT03
489915 

٢١/١١/
٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  تغيير موضوع البحث تغيراً جوهرياً 

رقم   موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
 التسجیل

تاریخ 
  قرار اللجنة   االخالقیات

مھا جمال 
 صدیق ادم

الطب 
الطبیعي 
والروماتیز
  م والتأھیل

  ماجستیر

الحركي المعدل فى تحسن وظائف الطرف  مقارنة العالج بالمرآه والعالج بالتقیید
  العلوي فى مرضى السكتة الدماغیة

Comparison Of Mirror Therapy And Modified Constraint 
Movement Therapy In Improving Upper Limb Functions 
In Stroke Patients 

والذئبة الحمراء وعالقتھ باألداء  ىنشاط المرض فى مرضى الرثیان المفصل
  واالجھاد ومقاییس الدم ىالعضل

Disease Activity In Rheumatoid Arthritis And 
Systemic Lupus Erythromatousus Patients And Its 
Relation With Muscle Performance, Fatigue And 
Blood Parameters 

NCT03
665935 

5/11/201
8 

وافقت اللجنة ویعرض 
 على مجلس الكلیة

منى جودة 
ي عبد مغرب

    النبي 

األشعة 
  دكتوراه  التشخیصیة

  الرنین المغناطیسى الطیفي للمخ فى حاالت الذئبة الحمراء
Magnetic Resonance Spectroscopy Of The Brain In 
Systemic Lupus Erythematosus 

للمسارات العصبیة فى  ىاالنتشار الجزئ ةدور الرنین المغناطیسى بخاصی
  ىم اعتالالت الحبل الشوكیتقی

Role Of Diffusion Tensor Imaging In Evaluation Of 
Myelopathy 

NCT03
665935 

٢٤/٩/
٢٠١٨ 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

خالد 
عصمت 

  حسین محمد

األمراض 
  ماجستیر  الصدریة

  دالالت االلتھاب واألمراض المصاحبة فى مرضى التلیف الرئوي مجھول السبب
Inflammatory Biomarkers And Comorbidities In Patients 
With Idiopathic Pulmonary Fibrosis 

 ىعن طریق قسطرة الغشاء البلور ىالسرطان ىعالج االنسكاب البلور
  باستخدام نترات الفضة ىالداخلیة مقارنة باللصق البلور

Management Of Malignant Pleural Effusion With 
Indwelling Pleural Catheter Versus Silver Nitrate 
Pleurodesis 

NCT03
وافقت اللجنة ویعرض  6/5/2018 781908

  على مجلس الكلیة
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  تغيير موضوع البحث تغيراً جوهرياً وكذا تعديل لجنة االشراف  

لجنة االشراف بعد  ل التعدیللجنة االشراف قب موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
 التعدیل

رقم 
  التسجیل

تاریخ 
  االخالقیات

قرار 
 اللجنة

أمنیة 
حسین 
ثابت 
عبد 
  الرحیم

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

تأثیر عقار الدیكسمیدیتومیدین على الدورة الدمویة الدماغیة 
بالمقارنة بعقار البروبوفول اثناء استخدامھما فى التھدئة 

الصابات الذین یحتاجون ألجھزة التنفس لمرضى ا
 االصطناعي بوحدة العنایة المركزة مع وبدون إصابات دماغیة
Cerebrovascular Effects Of 
Dexmedetomidine Versus Propofol 
Sedation In Intubated Mechanically 
Ventilated Intensive Care Unit Patients 
With And Without Traumatic Brain Injury 

التنبؤ باستخدام االمواج الفوق صوتیة لحجم االنبوب 
ومقارنة الخصائص الوظیفیة لألنابیب  ىالفعل

وصغیر فى  ىالحنجریة بدون منفاخ وبمنفاخ عاد
  االطفال اثناء العملیات الجراحیة

Ultrasonographic Prediction Of 
Actual Tube Size And Performance 
Characteristics Of Micro-Cuff, 
Cuffed Vs Un-Cuffed Endotracheal 
Tubes In Pediatric Surgical Patients 

  أ.د/ أحمد محمد أحمد محارب
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ ھالة سعد عبد الغفار
أستاذ مساعد التخدیر والعنایة 

  المركزة
  د/ أبو العیون محمد عبد المحسن

  زةمدرس التخدیر والعنایة المرك
  أ.د/ غیداء محمد شحاتھ

د/ ھالة سعد عبد 
  الغفار

أستاذ مساعد التخدیر 
  والعنایة المركزة

د/ أبو العیون محمد 
  عبد المحسن

مدرس التخدیر 
  والعنایة المركزة

NCT03
560895 

١٢/٦/
٢٠١٨ 

وافقت 
اللجنة 

ویعرض 
على 

مجلس 
 الكلیة

احمد 
صالح 
على 
  صالح

طب 
  دكتوراه  األطفال

یوتین وخفض درجة حرارة الجسم على نقص تأثیر اإلریثروب
  ةاألكسجین الدماغي فى األطفال حدیثي الوالد

Effect Of Erythropoietin And Hypothermia 
On Neonatal Hypoxic Ischemic 
Encephalopathy 

 ىفى األطفال حدیث ىنقص األوكسجین الدماغ
الوالدة: التشخیص المبكر وعالج المضاعفات 

  المرتبطة بھا
Neonatal Hypoxic Ischemic 
Encephalopathy: Targeting Early 
Diagnosis And Management Of 
Associated Comorbidities 

  أ.د/ سامیة عطوة محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحي ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ صفوت محمد عبد العزیز
 مدرس طب األطفال

أ.د/ سامیة عطوة 
  محمد

  ستاذ طب األطفالأ
د/ محمد أمیر فتحي 

  ریاض
أستاذ مساعد طب 

  األطفال
د/ صفوت محمد عبد 

  العزیز
  مدرس طب األطفال

Professor. 
Alex Heep 
Professor at 
University of 
Bristol  

NCT03
550612 

19/7/20
18  

وافقت 
اللجنة 

ویعرض 
على 

مجلس 
 الكلیة
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  رياًتغيير موضوع البحث تغيراً غير جوه

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

 عمر مھا
  سید محمود

طب 
وجراحة 
  العیون

  دكتوراه

النتائج عملیة استئصال الشبكیة التربیقیة عن طریق فتح الملتحمة باستخدام 
دیثة فى استئصال الشبكة التربیقیة مایتومایسین سى أو عدمھ مقارنة بالتقنیة الح

بكى األنسجة عن طریق فتحةبقرنیة العین وذلك فى عالج حاالت المیاه الزرقاء 
  الالتى تكون فیھم زاویة الخزانة األمامیة مفتوحة

Outcome Of Trabectome Versus Trabeculectomy With 
Or Without Mitomycin C In Open Angle Glaucoma 

 استخدام مع التربیقیة الشبقة نجاح استئصال على تؤثر التى لعواملوا النتائج
 مقارنة القزحیة التھابات عن ةالناتج الزرقاء المیاه عالج فى سي مایتومایسین

 دعامات نتائج مالحظة مع األمامیة الخزانة مفتوح األولیة الزرقاء بالمیاه
  التربیقیة الشبقة

Trabeculectomy With MMC And I-Stent In Uveitic 
Glaucoma And Primary Open Angle Glaucoma: 
Outcome And Prognostic Factors 

NCT032
93251 

وافقت اللجنة ویعرض على 
 مجلس الكلیة

محمود 
محمد ابو 
  القاسم محمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

مناظیرالجیوب تأثیر السیلنیوم فى األلم العضلى الناتج عن السكسینیل كولین فى 
 االنفیة للبالغین

Effect Of Selenium On Succinylcholine-Induced 
Postoperative Myalgia After Adult Sinuscopic 
Procedures 

الناتج عن السكسینیل كولین فى مناظیر  ىتأثیر السیلنیوم فى األلم العضل
  نفیة للبالغینالجیوب األ

Effect Of Selenium On Succinylcholine-Induced 
Postoperative Myalgia After Adult Sinuscopic 
Procedures 

NCT034
76044 

وافقت اللجنة ویعرض على 
 مجلس الكلیة

 
  

  تعديل لجنة إشراف

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

  اثولوجیا اإلكلینیكیةالب  دكتوراه  دینا محمد صفوت عثمان ١

 أ.د/ أحمد كامل مصطفى
 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ أمنیة عبد المنعم عبد الباقي
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ رندا أحمد الذھني
 مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 أ.د/ أحمد كامل مصطفى
 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

عم عبد الباقيد/ أمنیة عبد المن  
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ رندا أحمد الذھني
 مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ أحمد محمد سلیمان
 مدرس الجراحة العامة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  مریم رشدي شاكر  ٢

 أ.د/ أسامة بكر صدیق عثمان
متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة أستاذ   

 د/ سحر عبد اهللا الجمال
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 أ.د/ أسامة بكر صدیق عثمان
 أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة 

 د/ سحر عبد اهللا الجمال
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ دعاء محمد رأفت 
 أستاذ مساعد طب األطفال

فقت اللجنة ویعرض وا
  على مجلس الكلیة

ھالة صالح عبد الغفور   
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه    حسنین

 .د/ حنان عمر محمد
 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ مادلین عادل عطیة
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ أمل محمد عبد العال
  ةأستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكی

  د/ مراد على جابر
  مدرس جراحة األورام

 د/ حنان عمر محمد
 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 د/ أمل محمد عبد العال 
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة 

 د/ أمل محمد عبد العال
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ مراد على جابر
  مدرس جراحة األورام

ض وافقت اللجنة ویعر
  على مجلس الكلیة
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رضوى عبد الرازق   ٣
  األمراض الباطنة  دكتوراه    محمد 

 أ.د/ ماھر عبد الجابر عبد الناصر
 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ عصام محمد عبد العزیز
 مدرس األمراض الباطنة

 أ.د/ ماھر عبد الجابر عبد الناصر
 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ عصام محمد عبد العزیز
اض الباطنةمدرس األمر  

 د/ محمد إسماعیل صدیق
 مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 أ.د/ وسام مغاوري إسماعیل مصطفى
 أستاذ الباثولوجیا 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  الطب المھني والبیئي  دكتوراه  ماجد سعید الحاج   ٤

 أ.د/ حسین حسن ظایط
 أستاذ الطب المھني والبیئي

حمدأ.د/ حسني شعبان أ  
 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع
 د/ منال محمد مصطفى درویش

 أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع

 أ.د/ حسین حسن ظایط
 أستاذ الطب المھني والبیئي
 أ.د/ حسني شعبان أحمد

 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع
 د/ منال محمد مصطفى درویش

 أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع
 د/ شیماء عبد السمیع محمد

 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  عالج األورام والطب النووي  دكتوراه  نھلة مصطفى محمود   ٥

 أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوي
 أستاذ متفرغ عالج األورام والطب النووي

 د/ یاسر جابر على
 أستاذ مساعد الطب النووي

یاء محمود عبد العزیز د/ لم  
 مدرس الطب النووي

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

 د/ یاسر جابر على
 أستاذ مساعد الطب النووي
 د/ لمیاء محمود عبد العزیز 
 مدرس الطب النووي

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  
  استمرار القيد:

  

  قرار اللجنة  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید  المدة التخصص  الدرجة لباسم الطا  
    للحصول على الدرجة  -------   ٢٠١٦/  ١١  ٢٠١٣/  ٤  عام سادس وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أبریل  جراحة العظام  ماجستیر  محمد یحیى محمد جالل  
    للحصول على الدرجة  -------   ٢٠١٥/  ١٢  ٢٠١٣/  ١٠  عام سادس وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   جراحة العظام  ماجستیر  أحمد رجب فؤاد  
    للحصول على الدرجة  -------   ٢٠١٦/  ٣  ٢٠١٣/  ١٠  عام سادس وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   جراحة العظام  ماجستیر  إبرام كمال عبد المالك  
    الجتیاز الجزء الثاني من الماجستیر  -------   ٤/٢٠١٥  ١٠/٢٠١٢    ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   حة العظامجرا  ماجستیر  شادي فتحي محمود  
    للحصول على الدرجة  -------   ١٨/١٠/٢٠١٦  ١٥/٩/٢٠١٣  عام سادس وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   الجراحة العامة  ماجستیر  أحمد محمود یوسف محمد  
    للحصول على الدرجة  --------   ٦/٢٠١٤  ١٠/٢٠١٣  عام سادس وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   طب وجراحة العین  جستیرما  منال محمد رجائي  
    للحصول على الدرجة  --------   ٢٢/١٠/٢٠١٧  ٢٢/١٠/٢٠١٣  عام سادس وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  محمد عاطف محمد  

  
  قيد: تجميد

  

 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب  م
    رعایة طفل  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   طب وجراحة العین  ماجستیر  منى زغلول محمد ١
    رعایة والدتھ المریضة  ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من ینایر   طب األطفال  ماجستیر  أحمد عاطف حسوبة  ٢
    رعایة طفل  ٢٠١٨عام اعتبارًا من دیسمبر   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  دكتوراه  مصفاء سعد أحمد إبراھی  ٣
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 .٢٠١٩مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا دوري أبریل وأكتوبر  - 

 قرار اللجنة:
  .٢٠١٨حدیث/ قدیم دور أكتوبر  مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نتیجة الدكتوراه "الجزء الثاني" - 

 قرار اللجنة:
  الماجستیر فى جراحة العظام.لدرجة بشأن إلغاء قید الطبیب/ محمد صالح الدین كریم  ٢٤/٩/٢٠١٨مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ  - 

 قرار اللجنة:
  د الطبیبة/ أسماء عبد الساتر حسن الطیب لدرجة الماجستیر فى التولید وأمراض النساء.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قی - 

 قرار اللجنة:
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ ھبة ادور محمد زھري لدرجة الماجستیر فى التھدیر والعنایة المركزة. - 

 قرار اللجنة:
 .٢٠١٦قد اجتاز االمتحانات دور أكتوبر ن اعفاء الطبیبة/ سارة عبد الاله عبد الرحمن ماجستیر التولید وأمراض النساء من أداء امتحانات الجزء األول حیث أن الطبیبة المذكور مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأ - 

 قرار اللجنة:
 محمد عبد التواب محمد. /مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى األشعة التشخیصیة للطبیب  - 

 قرار اللجنة:
  مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى األمراض الباطنة للطبیب / عالء عمر أحمد عبد البدیع.  - 

 قرار اللجنة:
 محمد. مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى جراحة التجمیل للطبیبة / محمود عبد العال  - 

 قرار اللجنة:
  ھا الدرجة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى األنف واألذن والحنجرة للطبیبة / دعاء حسین فرید وشاحي مع التوصیة بمنح  - 

 قرار اللجنة:
  بة / ھبة اهللا عبد اللطیف أحمد مع التوصیة بمنحھا الدرجة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطبی - 

 قرار اللجنة:
  مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى الصحة العامة وطب المجتمع للطبیبة / راندا شحاتھ عبد الفتاح. - 

 قرار اللجنة:
  -یر: بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة الماجست - 

 التخصص االسم
  أمراض كلى أیمن عبد اهللا محمود
  جراحة العظام  خمیس محمد أحمد

  أمراض باطنة  ھبة اهللا صفوت جالل
  جراحة األنف واألذن والحنجرة  أسماء عیون عبد الباري
  الجراحة  مارك مفید اطناسیوس
  الجراحة  محمد عماد الدین عمر

  الجراحة  مصطفى أحمد عبد المنعم
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  محمود عبد المعز شیماء

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  آالء محمود على قاسم
  جراحة التجمیل  أحمد/ السید شرف/ أحمد السید

  جراحة التجمیل  محمد كمال كامل
  طب األطفال  ھبة محمد أحمد عبد الحمید

  طب األطفال  سمیة محمد عبد الحمید
  صدریةاألمراض ال  سارة ھالل توفیق
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  طب القلب واألوعیة الدمویة  عمرو احمد عبد النظیر

  قرار اللجنة:  
  -بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة الدكتوراه:  - 

 التخصص االسم          
  التخدیر والعنایة المركزة عمرو طلعت مصطفى

  عالج األورام  سمر محمد عبد المنعم المرشدي
  طب األطفال  عثمان نجالء سامي محمد

  قرار اللجنة:  
  
  قبول رسائل الماجستیر فى جمیع التخصصات:  - 

 التخصص االسم
  جراحة العظام محمد مصطفى عبد الغفور

  جراحة العظام  أحمد رجب فؤاد
  جراحة العظام  ابرام كمال عبد المالك

  جراحة المسالك البولیة والكلى  مصطفى محمد عاطف عبد العزیز مصطفى
  األنف واألذن والحنجرة  مجدي نصحي مریم

  األمراض العصبیة والنفسیة  منال ھمام عبد اهللا
  الجراحة العامة  حسن محمد حربي

  األشعة التشخیصیة  مروة سید على محمود
  األمراض الباطنة  دینا محمد سعد

  طب األطفال  أحمد محمد النجار
  التولید وأمراض النساء  ناصر أحمد عبد العلیم

  

  


