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  الدراسات العلیا
   ٢٠٢٠مذكرة بشأن تحدید مواعید  أمتحانات الدراسات العلیا  دورى أبریل وأكتوبر * 

  ٠م  ٢٠٢٠/  ٤/  ١یبداء فى یوم االربعاء الموافق  -م :  ٢٠٢٠دور أبریل 
   ٠م  ٢٠٢٠/  ١٠/  ١١یبداء فى یوم االحد الموافق  -م :  ٢٠٢٠دور أكتوبر    

  القرار: وافق المجلس
  

   ٠ ٢٠٢٠/  ١/  ١٣محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا في 
  القرار: وافق المجلس

  

ـطالب *  ـخاص ب ـحث ال ـشر الب ـعة ن خطاب األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن متاب
   ٠الماجستیر من خالل تعھد المشرفین 

   ٠لیا ومجلس الكلیة القادم بعد أستطالع رأى االقسام یعاد عرض الموضوع على لجنة الدراسات العالقرار: 
  

ـحص *  خطاب األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن مذكرة بخصوص تطبیق فكرة ف
   ٠االقتباس العلمي لألبحاث العلمیة للترقیة 

ئل الماجستیر والدكتوراه وأكد على ضرورة أجل مجلس الكلیة تطبیق فكرة فحص االقتباس العلمى على رساالقرار: 
   ٠تطبیقھ على االبحاث المستخلصة من الرسائل 

  

ـفي *  ـیة  ـمة المھن ـجة الدبلو ـشاء در ـشأن إن خطاب األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث ب
  ٠طب الجنین 

  القرار: وافق المجلس
  

  ٠متحانات المواد االختیاریة لدرجتى الماجستیر والدكتوراه مذكرة بشأن تعدیل قرار إنشاء كنترولأل*
  القرار: وافق المجلس



 ٩
  

      عتماد محضر لجنة الدراسات العلیاإ

  تسجیالت مواضیع األبحاث: 
                                                                                                                                                                                                                                 

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدرجة االسم
 التسجیل

تاریخ 
األخالقیا

  ت

قرار 
  مجلسال

ساره نبیل 
اسرائیل 
  مغیره

  ماجستیر
األمراض الجلدیة 

راض والتناسلیة وأم
  الذكورة

  بالدرموسكوب ةتقییمی ةالتصبغ فى االطفال: دراس ةناقص ةالبقع الجلدی
Hypopigmented Skin Lesions In Children: Dermoscopic 

Evaluation  

  أ.د/ حاتم زیدان محمد
  أستاذ  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ رضوى محمد عبد المنعم بكر
  یة والتناسلیة وأمراض الذكورةمدرس األمراض الجلد

NCT04
٠٨٩٤٧٥ 

١/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمد على 
عبد الفتاح 
  فراج

  جراحة  ماجستیر

دراسة مستقبلیة للمقارنة بین استخدام ثالث فتحات جراحیة أواستخدام اربع فتحات 
  جراحیة إلستئصال الحویصلة المراریة بالمنظار الجراحى
Three-Port Versus Four-Port Laparoscopic Cholecystectomy: A 

Prospective Comparative Study  

  أ.د/ عبد اهللا بدوي عبد اهللا
  أستاذ جراحة

  د/ رامي عبد الرحیم حسان
  مدرس جراحة

  د/ أحمد علي عبد المطلب
  مدرس جراحة

NCT04
١٠٧٩٠٩ 

٢٩/١٢/
٢٠١٩  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

حمد محمد أ
جراحة األوعیة   ماجستیر  راشد

  الدمویة

  دور المتابعة المنتظمة فى استمرار نفاذیة المدخل الشریانى الوریدى
Role Of Regular Surveillance On Maintenance Of Patency Of 

An Arteriovenous Access  

  أ.د/ محمد عالء الدین مبارك
  أستاذ جراحة األوعیة الدمویة

  حسن د/ ھیثم علي
  أستاذ مساعد جراحة األوعیة الدمویة

  د/ أحمد خیري سید
  مدرس جراحة األوعیة الدمویة

NCT04
٠٩٨١٥٩ 

٩/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

منھ اهللا 
عبدالناصر 
  محمود

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر

جین الناقل المیثیلي ) ل١٤٩- ب٣و  ٤٤٨- أ٣تأثیر التعدد الشكلي أحادي النیوكلیوتید (
للحمض النووي الدیئوكسي ریبوزي على المیثلة الشاملة للحمض النووي الدیئوكسي 

 ریبوزي في نقص الصفائح الدمویة المناعي االبتدائي
Effect Of DNA Methyltransferase 3A-448 G/A And 3B-149 

C/T Single Nucleotide Polymorphisms On Global DNA 
Methylation In Primary Immune Thrombocytopenia  

  أ.د/ نیفین عبد المنعم حسن
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ إیمان محمد بدوي
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  

NCT0410
٠٣٩٥ 

٩/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

ریھام محمد 
أحمد 
  عبدالساتر

  ینیكیةالباثولوجیا اإلكل  ماجستیر
  في التشخیص المبكر لإللتھاب الرئوي المرتبط بالتنفس الصناعي ٣تقییم بنتراكسین 

Pentraxin3 As An Early Marker In The Diagnosis Of Ventilator 
Associated Pneumonia 

  أ.د/ منظمة عبد العال فاضل
  أستاذ متفرغ  الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمل محمد حسني
  لوجیا اإلكلینیكیةمدرس الباثو

NCT041
١١٢٢٤ 

٩/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

رویدا السید 
  األمراض الباطنة  دكتوراه  جودة على

  تاثیر التھاب العظم الفطرى على مرضى القدم السكرى
The Effect Of Fungal Infection On The Outcome Among 

Diabetic Patients With Foot Osteomyelitis  

  أ.د/ مصطفى عبد اهللا ھریدي
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ والء أنور خلیفة

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT04
٠٤١٧٣٩ 

٢٣/١٢/
٢٠١٩  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

كریم محمد 
الطاھر عبد 

الرحمن 
  علي

طب القلب واألوعیة   ماجستیر
  الدمویة

لمتبقیة على استعادة وظیفة البطین األیسر بعد تأثیر نقص ترویة عضلة القلب ا
 التدخل التاجي عن طریق الجلد األولي

Effect Of Residual Myocardial Ischemia On Recovery Of Left 
Ventricular Function After Primary Percutaneous Coronary 

Intervention  

  أ.د /عمرو أحمد علي یوسف
  الدمویةأستاذ طب القلب واألوعیة 

  د/ محمد علي عبد الحافظ
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

NCT04
١٠٣٠٠٨ 

٦/١١/
٢٠١٩  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١٠

رضا عمر 
األمراض العصبیة   ماجستیر  حامد

  والنفسیة

  تاثیر المضاعفات القلبیة على مآل المرضى بعد النزیف تحت العنكبوتیة
Impact Of Cardiac Complications On Outcomes Of Patients 

After Subarachnoid Hemorrhage  

  أ.د/ ناجح فولي الجمال
  أستاذ األمراض العصبیة
  د/ أنور محمد علي

  أستاذ مساعد األمراض العصبیة
  د/ سھیر مصطفى قاسم

  أستاذ مساعد أمراض الباطنة والحاالت الحرجة

NCT0417
7329 

٢٤/١٢/
٢٠١٩  

وافق المجلس 
ء على ما جا
 بقرار اللجنة

سھیلھ 
  عالج أورام  ماجستیر  عصام محمد

 ةالمشابھ للفیبرینوجین كعامل تنبؤ لالورام الدبقی ٢دور البروتین 
  ثةالخبی

Role Of Fibrinogen Like Protein 2 In High Grade Glioma As 
Aprognostic Factor  

  أ.د/ سمیر عید شحاتھ
  أستاذ عالج األورام
  د/ محمد عالء

  مساعد عالج األورام أستاذ
  د/ مھا النجار

  مدرس  عالج األورام

NCT04
١١٣٢٧٨ 

٢٦/١٢/
٢٠١٩  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

سارة محمد 
جمال حسن 

  محمد
  األشعة التشخیصیة  ماجستیر

أنماط غیر الكتلة المعززة بالصبغة في الرنین المغناطیسي للثدي باستخدام معجم 
  لثدي النسخة الخامسة والمقارنة بالھستوباثولوجيونظام بیانات تصویر ا

Patterns Of Non-Mass Enhancement Of Breast MRI Using The 
BI-RADS Lexicon Fifth Edition With Histopathologic 

Correlation  

  أ.د/ إیمان أبو الحمد أحمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ نھى محمد علي

  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT04
٠٨٣٠٢٧ 

٩/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  

  تعديل لجنة إشراف
  

 لمجلسقرار ا لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل الدرجة التخصص االسم

محمد عماد الدین محمود 
  ماجستیر  طب األطفال   حماد

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  إمبابيد/ مصطفى محمد 
  مدرس طب األطفال

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  شرین منصور جاللد/ 
  مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  ماجستیر  طب األطفال  عماد نبیل عزیز

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ فیصل الخطیب أحمد
  مدرس طب األطفال

  بد الفتاح عليفاطمة عأ.د/ 
  أستاذ طب األطفال

  د/ فیصل الخطیب أحمد
  مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

اسماء عطیفي ثابت 
  ماجستیر  طب األطفال  عبدالحق

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحى ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال

  دجعفر إبراھیم محمأ.د/ 
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحى ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

بھاء خالد محمد محمد 
  ماجستیر  طب األطفال  سلیمان

  أ.د/ نجالء حسن إبراھیم
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابى
  طب األطفال مساعد أستاذ

  أ.د/ نجالء حسن إبراھیم
  ستاذ طب األطفالأ

  رأفت محمودمحمد  دعاءد/ 
  طب األطفال استاذ مساعد

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  ماجستیر  طب األطفال  شیماء عبد الحمید مھران

  أ.د/ محمد محمود حمدي
  طب األطفال أستاذ

  د/ مصطفى محمد إمبابى
  مدرس طب األطفال

  أ.د/ محمد محمود حمدي
  طب األطفال أستاذ

  عبد العزیزمحمد  صفوت /د
  مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١١

كرستینا سامح یوسف 
  ماجستیر  طب األطفال  غالى

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ خالد عبد العزیز سنوسي
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  فرغليحكمة سعد د/ 
  طب األطفال مساعد أستاذ

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  ماجستیر  طب األطفال  دینا ظریف مزمار

  فایدة محمد مصطفى أ.د/
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابى
  طب األطفال مساعد أستاذ

  فایدة محمد مصطفى أ.د/
  أستاذ طب األطفال

  فیصل الخطیب أحمدد/ 
  ب األطفالط مساعد أستاذ

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 هفدوى مجدي محمد عبد
  ماجستیر  طب األطفال  معبد المنع

  أ.د/ مصطفى شفیق خلف
  أستاذ طب األطفال

  د/ خالد عبد العزیز سنوسي
  أستاذ مساعد طب األطفال

  أ.د/ مصطفى شفیق خلف
  أستاذ طب األطفال
  د/ إیمان فتح اهللا جاد
  مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

رحاب محمد صفوت 
  دكتوراه  طب األطفال  إبراھیم عبد العظیم

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ نجالء حسن إبراھیم
  أستاذ مساعد طب األطفال

  رأفت محمودمحمد  دعاءد/ 
  طب األطفال استاذ مساعد

  د/ نجالء حسن إبراھیم
  أستاذ مساعد طب األطفال

  رأفت محمودمحمد  دعاءد/ 
  طب األطفال استاذ مساعد

  د/ شیماء محمد خلف

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  سھام محمد على
    

  األمراض الباطنة

  ماجستیر
  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ عفت عبد الھادى تونى
  اطنةأستاذ مساعد األمراض الب

  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ عفت عبد الھادى تونى

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة
  د/ أمل عبد العزیز محمود

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

جراحة المسالك   محمد احمد نجیب الجندي
  وراةدكت  البولیة والتناسلیة

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

  أ.د/ عادل قرقار عبد اهللا
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

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

  أ.د/ عادل قرقار عبد اهللا
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  اسالم فاروق عبد القوي /د
  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

  
  
  
  
  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

فاطمة الزھراء محمد 
  دكتوراه  الباثولوجیا  محمد محمد كمال الدین

  أ.د/ ثناء محمد محمد
  أستاذ الباثولوجیا

  د/ مؤمن مصطفى أحمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا

  د الرحمند/ یاسر جمال عب
  مدرس الباثولوجیا

  د/ حنان أحمد محمد الطیب
  مدرس عالج األورام والطب النووى

  أ.د/ ثناء محمد محمد
  أستاذ الباثولوجیا

  د/ مؤمن مصطفى أحمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا

  ھبة الدیك محمد السیدد/
  مدرس الباثولوجیا

  د/ حنان أحمد محمد الطیب
  مدرس عالج األورام والطب النووى

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١٢

مروة خلیفھ محمد عبد 
  الرحیم

الطب الشرعي 
  دكتوراه  والسموم اإلكلینیكیة

  أ.د/ وفاء محمد عبد المنعم
  أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  أ.د/ خالد محمد عبد العال
  أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  رأ.د/ نجوى محمود علي غندو
  أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  د/ محمد فوزي محمد عبد العال
  مدرس األمراض النفسیة

  أ.د/ وفاء محمد عبد المنعم
  أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  أ.د/ نجوى محمود علي غندور
  أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  د/ مروة زیدان عبد الاله
  ي والسموم اإلكلینیكیةالطب الشرع مدرس

  د/ محمد فوزي محمد عبد العال
  مدرس األمراض النفسیة

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

   

  استمرار القيد:
  

  مجلس قرار ال  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید     التخصص  الدرجة اسم الطالب

والتناسلیة  األمراض الجلدیة  ماجستیر  ھاجر ماھر محمد
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
 بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  أسماء محمد عبد الجواد
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
 بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  ماري عطا حنا
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
 للجنةبقرار ا

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  صفاء مصطفى حسین
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
 بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  ھناء حمدي أحمد
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
 بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  إسراء أحمد محمد
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء   مال الدراسةالستك  ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
 بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  أماني مرجان لدید
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
 بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   یرماجست  محمد عبده محمود
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

تم تشكیل لجنة فحص   ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ١٩/١١/٢٠١٩بتاریخ 

 بقرار اللجنة
األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  منة اهللا محمد سمیر

  ذكورةوأمراض ال
عام اعتبارًا من أكتوبر 

٢٠١٩  
عام خامس 
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  وأخیر

 بقرار اللجنة
األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  مروة محمود فرغلي

  وأمراض الذكورة
عام اعتبارًا من أكتوبر 

٢٠١٩  
عام سادس 
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢٤/٩/٢٠١٧  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

 بقرار اللجنة
عامین اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  محمد عثمان علي عثمان

  ٢٠١٨دیسمبر 
عام سابع 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٣/١٢/٢٠١٣  وأخیر

ا جاء وافق المجلس على م  للحصول على الدرجة  ٥/١١/٢٠١٩بتاریخ 
 بقرار اللجنة

ستة أشھر اعتبارًا من   الھستولوجي  دكتوراه  زینب سلیمان عبد القادر
  ٢٠١٩دیسمبر 

عام سادس 
تم تشكیل لجنة فحص   ١٩/٤/٢٠١٥  ٢٢/٤/٢٠١٤  وأخیر

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ٢/١/٢٠٢٠بتاریخ 
 بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من أكتوبر   الباثولوجیا  دكتوراه  مي محمد یوسف الكبش
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢٢/٣/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩

 بقرار اللجنة
عام اعتبارًا من أكتوبر   األمراض الصدریة  دكتوراه  سحر رفعت محمود

ى ما جاء وافق المجلس عل  الستكمال الدراسة  ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩
 بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من أكتوبر   األمراض الصدریة  دكتوراه  أحمد عاطف فاروق
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩

 بقرار اللجنة



 ١٣
عام اعتبارًا من أبریل   األمراض الصدریة  دكتوراه  منتصر جمال أحمد

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢٠/٩/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  مسعام خا  ٢٠١٩
 بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من أبریل   األمراض الصدریة  دكتوراه  دعاء بھجت عبد الحمید
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢١/٦/٢٠١٦  ٢٤/٥/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩

 بقرار اللجنة
عام اعتبارًا من أبریل   طب األطفال  دكتوراه  الرحیم شاكرشیماء عبد 

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢١/٦/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩
 بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من أكتوبر   طب األطفال  دكتوراه  رائدة علي حسانین
٢٠١٩  

عام سادس 
وافق المجلس على ما جاء   ستكمال الدراسةال  ------  ٢١/٨/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

 بقرار اللجنة
عام اعتبارًا من أكتوبر   طب األطفال  دكتوراه  شرین أحمد محمد

٢٠١٩  
عام تاسع 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٠/١٠/٢٠٠٩  وأخیر

وافق المجلس على ما جاء   للحصول على الدرجة  ١٢/٩/٢٠١٩بتاریخ 
 بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من أكتوبر   طب األطفال  دكتوراه  مدمحمد أبو بكر مح
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ١٨/٧/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩

 بقرار اللجنة
عام اعتبارًا من أكتوبر   طب األطفال  دكتوراه  أسماء أحمد محمود

٢٠١٩  
عام سادس 
وافق المجلس على ما جاء   لى الدرجةللحصول ع  ------  ٢٢/١٠/٢٠١٧  ١٩/٥/٢٠١٤  وأخیر

 بقرار اللجنة
عام اعتبارًا من أكتوبر   طب األطفال  دكتوراه  شیماء محمد راضي

وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ١٩/٢/٢٠١٩  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩
 بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من أبریل   طب األطفال  دكتوراه  خلف عبد العال
وافق المجلس على ما جاء   الستكمال الدراسة  ------  ٢٤/٧/٢٠١٨  ٢٤/٥/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩

 بقرار اللجنة
  ميد قيد:تج

 /  

 مجلسقرار ال السبب   المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
 ا جاء بقرار اللجنةوافق المجلس على م  رعایة طفل  ------  ٢٠٢٠عام اعتبارًا من ینایر   طب األطفال  الدكتوراه  مروة كامل محمد

 
  اسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیب/ یس عبد الحي موسى لدرجة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر لعدم الجدیة في الدر -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  

 .نھى محمد جمال /ةالخاصة بالطبیب طب األطفالقبول رسالة الدكتوراه في  -
  افق المجلس على ما جاء بقرار اللجنةو
  

 .ھبة حامد جودة عبد الرحمن /ةالخاصة بالطبیب األشعة التشخیصیةقبول رسالة الدكتوراه في  -
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

-  
 .شادي محمد طالب اللحامالخاصة بالطبیب/  جراحة المسالك البولیةقبول رسالة الدكتوراه في  -

  ى ما جاء بقرار اللجنةوافق المجلس عل
  
  
  
  
  



 ١٤
  

  
  
  
  

 الدكتوراه:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  -
 

 التخصص االسم
 األنف واألذن والحنجرة  أحمد عنتر صالح

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
-  

 
-  
 الماجستیر:مع التوصیة بمنحھم درجة قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح  -

 التخصص االسم
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  مروة سعد محمد محروس

  طب األطفال  أیمن محمد كامل علي
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  آیة أحمد شوقي ریاض

  الفسیولوجیا الطبیة  منى علي عبد الرحمن عثمان
  ةاألشعة التشخیصی  شذا رجب عبد الرحمن

  طب القلب واألوعیة الدمویة  مینا مجدي قوس
  التولید وأمراض النساء  محمود یحیى عبد العلیم

-  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 
-  
   جمیع التخصصات: فيقبول رسائل الماجستیر  -

 التخصص االسم
  التولید وأمراض النساء  محمد عاطف حسوبة حسن

  لینیكیةالباثولوجیا اإلك  مروة مجدي حامد
  طب األطفال  مارینا عاصم شفیق جاد

 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  


