
 
 

٨

  
  الدراسات العلیا

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 المجلس قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  عالج فى الفیبرین وغراء الجراحھ استخدام بین مقارنھ ماجستیر  الجراحة جابر على ممدوح الحسن
  المتكرر الشرجى الناسور 

        surgery versus fibrin glue in management of 
recurrent perianal fistula                            

  الشافعى الدین محیى محمد ٠د٠أ
   الجراحة أستاذ

  عمار أحمد سمیر ٠م٠أ
 الجراحة مساعد أستاذ


   

  الكلوي التسمم ضد سیستایین لألسیتیل المحتمل الوقائي التأثیر ماجستیر االجنة وعلم التشریح محمد سمیر عمرو
  البالغ األبیض الفأر ذكر في الجنتامیسین یسببھ الذي 

POSSIBLE PROTECTIVE EFFECT OF                    
N-ACETYLCYSTEINE AGAINST GENTAMICIN – 

       INDUCED NEPHROTOXICITY OF THE MALE ADULT 
ALBINO RAT                                                      

  محمد البدرى محمد ٠د٠أ
  التشریح قسم ورئیس أستاذ

  الحكیم عبد حموده اشرف ٠د٠أ
  التشریح أستاذ

  الرب جاد محمد وائل ٠د
 باسیوط األزھر طب – التشریح مدرس


   

  القلب فشل بدون او مع القلب عضلة احتشاء فى المصل ایرسین مستوى ماجستیر الطبیة یاالفسیولوج اهللا جاد ابراھیم أمل
Serum irisin level in myocardial infarction with or           
without heart failure                                              

  المطلب عبد على نشوى ٠د
  الفسیولوجى مساعد أستاذ

  جالل محمد ھبھ ٠د
  الفسیولوجى مدرس

  المغربي محمد خالد ٠د
 الدمویة واألوعیة القلب طب مدرس

  موضوع یكون ان على المجلس وافقت
   كالتالى البحث 

   احتشاء فى بالدم االیرسین مستوى
  القلب لفشل المصاحب القلب عضلة

 بدونھ او 
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٩

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

  المتزامنة االلزامیة  والتھویة التكیف دعم تھویھ بین مقارنھ ماجستیر الصدریة األمراض ىالغن عبد صالح االء
  المزمنة الرئویة السده لمرضي المتقطعة 

Adaptive  support ventilation versus    
synchronized intermittent mandatory 
ventilation  in COPD patients               

  الشناوى ىمصطف الفت ٠د٠أ
  الصدریة األمراض أستاذ

  الھادى عبد مصطفى محمد ٠د٠أ
  الصدریة االمراض أستاذ

  ثابت الدین عالء ٠د
 الصدریة االمراض مدرس

  موضوع یكون  ان على المجلس وافقت
   كالتالي البحث 

  التكیف دعم اسلوب استخدام بین مقارنة
  المتقطعة االجباریة التھویة واسلوب 
   الرئویة السدة لمرضي المتزامنة 

  المزمنة
               CAMPARATIVE STUDY Adaptive  support

 Ventilation  versus    
Synchronized intermittent 
 Mandatory ventilation  in 

 COPD patients     
   فى یةالمیكانیك التھویة من الفطام لممارسات تدقیقیة دراسة ماجستیر األطفال طب محمد حسن راندا

  اسیوط بجامعة االطفال بمستشفى لالطفال المركزة العنایة وحدة
An audit study on the weaning practices from              

 the mechanical ventilation in the pediatric                    
 intensive care unit at assuit university children             

hospital                                                                  

  ھاشم على اكرام ٠د٠أ
  االطفال طب أستاذ

  ریاض فتحي أمیر محمد ٠د
 االطفال طب مساعد أستاذ


   

   والجھاز الحارة المناطق طب محمد مصطفى سارة

 الھضمى

  المبكر الكشف عن لالطباء التطبییقیھ المعرفھ مدي ماجستیر
  اسیوط محافظة بمستشفیات الكبد لسرطان 

Physicians knowledge,attiude and practice (KAP) 
 about hepatocellular carcinoma Screening in  

Assiut Governerate Hospitals                    

  العطار حسین محمد مدیحة ٠د٠أ
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب اذأست
  المنعم عبد سعود سھا ٠د٠أ

  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب أستاذ
  حسانین السید فاروق أحمد ٠د

 الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس


   

   بالعالج مقارنة التحفظى العالج التلقائى والغضاریف بالفقرات التھاب اجستیرم واالعصاب المخ جراحة الرحمن عبد رجب عبداهللا
  الجراحي

Spontaneous spondylodiscitis: Conservative versus    
 Surgical manegmen                                          

  أحمد تغیان محمد ٠د٠أ
  واألعصاب المخ جراحة أستاذ

  ریفش فاروق أحمد ٠د
  واألعصاب المخ جراحة مدرس

  اسماعیل عبداهللا أحمد ٠د
 واألعصاب المخ جراحة مدرس

   ان على مجلسال وافقت
   كالتالى البحث موضوع  یكون
   والعالج الجراحي العالج مقارنة

  الغضاریف التھاب حالة في التحفظي
   بالفقرات التلقائي 
 

   سرطان بمرضى للسیدات الوظیفى الجنسى االختالل لتقییم استبیان جستیرما والتناسلیة الجلدیة االمراض محمد جمال سلوان
   العالج تحت الثدى

Evaluating female sexual dysfunction questionnaire     
 in breast cancer patients under treatment                                                                             

       

  احمد العزیز عبد دالیا ٠د
  والتناسلیة الجلدیة االمراض مساعد أستاذ

  مرسى أحمد حنان ٠د
  والتناسلیة الجلدیة االمراض مدرس

  خلف اسماعیل مروة ٠د
  األورام عالج مدرس

   البحث عنوان یكون ان على المجلس وافقت
  كالتالي 

Evaluating female sexual dysfunction   
 in breast cancer patients under 

 treatment                                                                           
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١٠

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

   إلتھاب مرضى في الروماتوید ومعامل السترولین اضداد نمط ماجستیر الباطنة االمراض طھ عثمان بھاء
  سي الكبدي للفیروس احبالمص المفاصل

Anti Cyclic Citrullinated Peptide and Rheumatoid         
 Factor in patients with Hepatitis c arthropathy             

  النور ابو إبراھیم البدرى ٠د٠أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  عباس أحمد وائل ٠د
 الباطنة األمراض مدرس

  عنوان یكون ان علي المجلس وافقت

  .كالتالي البحث

   ومعامل السترولین اضداد مستوي
   إلتھاب مرضى في الروماتوید
   للفیروس المصاحب المفاصل
  سي الكبدي

 

  القولون سرطنة فى الممیثل ایھ ١ اف ٠ اس ٠ اس٠ ایھ٠ار الجین دور ماجستیر الباطنة األمراض محمود الرحمن عبد محمود
  المستقیم 

Role of methylated RASSF 1A gene in the        
pathogenesis of colorectal cancer                 

  

  عشماوى مصطفى محمد ٠د٠أ
  الباطنة االمراض أستاذ

  سید أحمد العابدین زین ٠د
 الباطنة االمراض مساعد أستاذ


   

  المزمن الكلوى الفشل مرضى فى بالدم الكبد انزیمات مستوى دراسة اجستیرم الكلى أمراض محمود كامل محمود محمد
  الكلوى الغسیل جلسات على معاشین الغیر او المعاشین 

Study of serum Liver enzymes in patients with end 
 stage kidney disease with or without hemodialysis 

 

  امین فائق نبیلة ٠د٠أ
  باطنةال األمراض أستاذ

  كامل مصطفى ھالھ ٠د٠أ
 الباطنة األمراض مساعد أستاذ


   

   فى الحرارى والتردد المخاطى الغشاء تحت الكى بین مقارنة دراسة ماجستیر والحنجرة واالذن االنف حسانین حفظى مصطفى
  المتضخمة السفلى القرنیة حجم تقلیل

Camparative  Study of  Submucosal  Diathermy  and      
 Coblation in Reduction of Hypertrophied  inferior           

Conchae                                                                    

  صالح محمد عزت ٠د٠أ
  والحنجرة واألذن األنف أستاذ

  سالم أحمد محمد ٠د
 والحنجرة واألذن األنف مدرس


   

  للرحم اللیفیة واالورام د فیتامین عن دراسة ماجستیر النساء وأمراض التولید سید احمد ایناس
Study of vitamin D status in women with uterine             

leiomyomas                                                              

  یوسف الحمید عبد الدین عالء ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  محمد حسین مصطفى ٠د
  النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

  الحفیظ عبد رشاد الدین عصام ٠د
 النساء وأمراض التولید مدرس
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١١

  

  : األبحاث مواضيع التتسجي تابع

   الحارة المناطق طب السید على فاروق محمد
 الھضمي والجھاز

   المرضي لعالج سیمیبریفیر/سوفوسبیوفیر الدوائي النظام وسالمة فعالیة دكتوراه
  المزمنة) سي( الكبددي الفیروس بعدوي المصابین

Efficacy and safety of Sofosbuvir/simeprevir regimen    
 for treatment of patients with chronic hepatitis C          

virus infection                                                        

  نصر مدحت أحمد ٠د٠أ
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب أستاذ

  نافع عدوى محمد حنان ٠د٠أ
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب أستاذ

  حسانین السید فاروق أحمد ٠د
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس

  المختار أحمد محمد ٠د
 والمناعة الطبیة المیكروبیولوجیا مدرس


   

   أحمد عادل جھاد

 الرحمن عبد

   الطبیعى الطب
 والتاھیل والروماتیزم

   االلم متالزمة حاالت عالج في المباشر یاربالت التحفیز استخدام أثر ماجستیر
  )   الفیبرومیالجیا(  اللیفي العضلي

Direct current stimulation versus sham for treatment 
 Of fibromyalgia: a double blinded randomized             
controlled trial                                                  

  عمران حامد أحمد ایمان ٠د٠أ
  والتاھیل والروماتیزم الطبیعي الطب أستاذ

  اسماعیل محمد نادیة ٠د
  والتاھیل والروماتیزم الطبیعى الطب مساعد أستاذ

  یوسف حاتم دینا ٠د
  والتاھیل والروماتیزم الطبیعي الطب مدرس

   خضر محمد ایمان ٠د٠أ
  والنفسیة العصبیة األمراض أستاذ

 

  المجلس وافقت

  المشرفین احد برفع التوصیة عم

  المشرفین عدد لزیادة نظرا القسم من

 اربعة الي

  المھبل طریق عن المیسوبروستول من مختلفتین جرعتین بین مقارنة ماجستیر النساء وأمراض التولید على على سید زینب
  واستخدام النساء جمیع فى الحمل لمنع الرحمى اللولب وضع قبل 
  الرحم عنق طول تحدید فى ةالتلیفزیونی االشعة 

Comparison between two different doses of                   
intravaginal misoprostol prior to intrauterine                 

        contraceptive device insertion in ALL women and using
of ultra sound in detection of cervical length                   

  النشار حمدى محمد ایھاب ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید استاذ

  امین فائق أحمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید استاذ

  توفیق خلف محمد ٠د
 النساء وأمراض التولید مدرس

  عنوان یكون ان علي لمجلسا وافقت

  :كالتالي البحث

   من مختلفتین جرعتین تأثیر بین مقارنة
  المھبل طریق عن سوبروستولالمی

   النساء  الرحمى اللولب وضع قبل 
  التلیفزیونیة االشعة  واستخدام

  الرحم عنق طول تحدید فى 
Comparison between OF 

 THE  two different doses of              
  intravaginal misoprostol 

 prior to intrauterine              
        contraceptive device 

 insertion in  and 
 using of ultra sound in 

 detection of cervical length              
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١٢

 

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

  المبكر الیاجوج التئام عالج في الخطي القطع تقیم ماجستیر واألعصاب المخ جراحة على یسرى أحمد
      Evaluation of linear craniectomy in craniosynostosis
   محمود نوبى رضوان ٠د٠أ

  واألعصاب المخ جراحة أستاذ
  على محمد وائل ٠د

  واألعصاب المخ جراحة مدرس
  رجائي على محمد ٠د

 واألعصاب المخ جراحة مدرس

   یكون علي المجلس وافقت

  كالتالي البحث عنوان

  للیاجوج المبكر االلتئام عالج

 

   العظام اورام عالج فى االشعاعى بالتصویر الموجھھ الكى تقنیات دور دكتوراه التشخیصیة األشعة زرزرو حسین على أسامة
  الرخوه واالنسجة

Role of imace guided ablative techniques in treatment    
of bone and soft tissue tumors                               

  عبداهللا حسن الكریم عبد ٠د٠أ
  التشخیصیة األشعة ذأستا
  الشرقاوى ممدوح أحمد مصطفى ٠د٠أ

  األورام بمعھد التشخیصیة األشعة أستاذ
  مراد فاروق عمرو ٠د

  األورام بمعھد التشخیصیة األشعة أستاذ
 prof fernando RUIZ Santiago 

 اسبانیا – جراندا بجامعة استاذ


  

 

   المشیمھ حاالت فى الرحم فى المنغمدة المشیمھ انتشار معدل ودراسة تقییم ماجستیر النساء وأمراض التولید سید محمد حمدم صفاء
  سابقة قیصریة حاالت وفى الكبرى المتقدمة

Evaluation and prevalence of placenta accrete in cases 
 of major placenta previa and previous cessarian section 

  مكارم سعد حسین محمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  زھران محمد كمال٠د
  النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

  محمد حسین مصطفى ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ


   

  اكیلس بوتر المزمن التھتك لعالج الكبیر القدم إلصبع القابض ترالو نقل ماجستیر العظام جراحة بدرى محمود أحمد
  واحد جراحي شق طریق عن 

S ingle Incision Flexor Hallucis Longus Tendon Transfer in 
Chronic Achilles tenhilles Tendon Rupture 

  الجعفرى محمد كمال ٠د٠أ
  العظام جراحة أستاذ

  العادلى یوسف وائل ٠د٠أ
  العظام راحةج أستاذ

  المنعم عبد محمد حسام ٠د
 العظام جراحة مدرس


   

   النبى حسب محمود

 الرازق عبد

   المراریة القنوات حصوات لحاالت بالمنظار المراریة القنوات استكشاف دكتوراه الجراحة
  ) T حرف انبوبة وضع مقابل اولي اصالح( 

laparoscopic common bile duct exploration for                                     
        choledocholithiasis (primary repair versus T.tube                      

                                 drainage )                                                                  

  الخطیب المنعم عبد ٠د٠أ
  الجراحة أستاذ

  مخلوف أحمد جمال ٠د
 الجراحة مدرس
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١٣

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

  واالوعیة القلب طب الرحمن عبد أحمد نجوى
 الدمویة 

  المغطاة الدوائیة ماتبالدعا مقارنة للتحلل القابلة الشریانیة الدعامات تقییم دكتوراه
  التصویر وتكنولوجیا السریریة المعاییر باستخدام االیفیرولیمس بمادة 
  البصرى المقطعى 

Evaluation of the bioresorbable vascular scaffold           
 ABSORB versus everolimus coated drug eluting stents  

from the clinical point of view and optical coherence      tomography 
parameters                                                    

  كشك طھ یحیى ٠د٠أ
  الدمویة واالوعیة طب أستاذ

  حلمى الرحمن عبد حاتم ٠د
  الدمویة واالوعیة طب مساعد أستاذ

  محمد خیرى ایمن ٠د
 الدمویة واالوعیة طب أستاذ مدرس

   یكون ان ليع المجلس وافقت

  كالتالي البحث عنوان

مقارنة للتحلل القابلة الشریانیة الدعامات تقییم
  المغطاة الدوائیة بالدعامات

   االیفیرولیمس بمادة 
Evaluation of the 

 bioresorbable vascular 
 scaffold ABSORB versus 

 everolimus coated 
DRUG ELUTING STENTS                         

              
  سید محمد محمد ھناء

 

   العصبیة الفسیولوجیة االختبارات المخ، من المشتق العصبي العامل ماجستیر الطبیة الفسیولوجیا
 الخرف من مختلفة أنواع في النفسیة و

Brain derived neuro trophic factor, neuro                      
 Physiological and psychometric tests in different          
 types of dementia                                                                

 

   جالل أحمد امیمھ ٠د٠أ
  الفسیولوجیا أستاذ

  خضر حسین محمد إیمان٠د٠أ
  والنفسیة العصبیة االمراض أستاذ

 سید محمد أسماء. د
 الفسیولوجیا مدرس

   یكون ان ليعالمجلس  وافقت

  كالتالي البحث عنوان

   من المشتق العصبي العامل دراسة
   الفسیولوجیة االختبارات المخ،

   مختلفة أنواع في النفسیة و العصبیة
  الخرف من

STUDY OF Brain derived 
 neuro trophic factor, neuro                    

  Physiological and 
 psychometric tests in 

 different                
 types of dementia  

  

   كامل مصطفى

 النعیم عبد

   في الشرائح  بواسطة القص وعظمة الضلوع كسور تثبیت مقارنة ماجستیر  جراحة
  للتثبیت األخرى بالطرق الصدر مصابي

plating versus other methods of fixation for                           
 traumatic rib and sternal fractures                                            

  المنشاوى كمال محمد أحمد ٠د٠أ
  والصدر القلب جراحة أستاذ

  عثمان القادر عبد محمد ٠د٠أ
   الجراحة أستاذ

  مصطفى أحمد محمود محمد ٠د
 والصدر القلب جراحة مدرس


   

   محافظة في الحمل سكر مرضي في الصحي التثقیف دور ماجستیر الباطنة االمراض غزالى موسى اسامة
  أسیوط

  التونى فرج لبنى ٠د٠أ
  الباطنة األمراض ذأستا
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١٤

Role of  education in gestational diabetes mellitus             
in Assuit governorate                                                 

  محمد أنور والء ٠د
 الباطنة األمراض مدرس

   

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

   محمد أحمد محمد

 الرحمن عبد

   العصبیة االمراض
 والنفسیة

  داعالص لمرض المصاحبة المخیة الدمویة األوعیة في الحادثة التغیرات ماجستیر
  النصفي 

vascular changes in migraine                                

  قندیل رأفت محمود ٠د٠أ
  والنفسیة العصبیة األمراض أستاذ

  شحاتھ أحمد غیداء ٠د٠أ
 والنفسیة العصبیة األمراض أستاذ

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   اللجنة بقرار

   الوالدة بعد النزف لمنع) الحرارة ثابت( عقارالكاربیتوسین استخدام دكتوراه النساء مراضوأ التولید المجید عبد محمد شریف
  )عشوائیة اكلینیكیة دراسة( 

Carbetocin( Room Temperature Stable) for preventing  
 PPH: a randomized non-inferiority controlled trial          

  على العلیم عبد ھانى ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  شعماش محمد حسین ایمن ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  العلیم عبد محمود أحمد محمود ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

جاء ما على المجلس وافق:  ر 

   اللجنة بقرار

   المرأة صحة بمستشفى الوالدة لحاالت حالیةال الطبیة للسجالت تدقیق ماجستیر النساء وأمراض التولید حبیب یوسف مریم
  العام اسیوط ومستشفى

Auditing current status of medical records of women      
 during labor in women`s health hospital and assiut        

genral hospital                                                       

  العال عبد محمد الدین ضیاء ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  السمان محمود على ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  توفیق خلف محمد ٠د
 النساء وأمراض التولید مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   اللجنة بقرار

   صیام فى الحادة التاجى الشریان متالزمة لمرضى ومىالی االیقاع نمط ماجستیر الدمویة واالوعیة القلب طب وھیب مرزق مینا
  رمضان

Circadian pattern of acute coronary syndromes patients 
in Ramadan fasting                                                

  كشك طھ یحیى ٠د٠أ
  الدمویة واالوعیة القلب طب أستاذ

  یوسف على أحمد عمرو ٠د٠أ
  الدمویة واالوعیة القلب بط أستاذ

  أحمد الجلیل عبد أحمد ٠د
 الدمویة واالوعیة القلب طب أستاذ مدرس

بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   اللجنة

  بأبر النسیج وعینة الرفیعة باألبر الخلوي الفحص عینة فعالیة مقارنة ماجستیر التشخیصیة االشعة عبده كمال محمود
  اللیمفاویة الغدد تضخم تشخیص فى ساسیةاأل الخزعة 

Fine Needle Aspiration Versus TruCut Biopsy in 
Diagnosis of Lymphadenopathy                            

  الحكیم عبد محمد ھانى ٠د
   التشخیصیة االشعة مساعد أستاذ

  الناصر عبد كامل رضوى ٠د
  التشخیصیة االشعة مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار

  السده مرضي في التستوستیرون وھرمون االنتصابي الوظیفي االختالل ماجستیر والتناسلیة الجلدیة االمراض محمد الفتاح عبد أحمد
  المزمن الرئویة 

Erectile dysfunction and testosterone level in patients 
 with chronic obstructive pulmonary disease                  

  محمد زیدان حاتم ٠د٠أ
  والتناسلیة الجلدیة االمراض أستاذ

  على كمال الدین عماد ٠د
  والتناسلیة الجلدیة االمراض مساعد أستاذ

  احمد حسین خالد ٠د
 الصدریة االمراض مساعد أستاذ

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار

    الحلقات او الجراحیة الغرز باستخدام  الشرفات ثالثي الصمام اصالح دكتوراه والصدر لقلبا جراحة حسین حمدى یاسر
                     Tricuspid Valve Ring Annuloplasty versus Suture Repair in 

Functional Tricuspid Regurge                                   
                                                     

  المنشاوى كمال محمد أحمد ٠د٠أ
  والصدر القلب جراحة قسم ورئیس أستاذ

  مصطفى أحمد محمود محمد ٠د
 والصدر القلب جراحة مدرس

  البحث عنوان یكون ان علي المجلس وافقت

   الجراحیة الغرز استخدام بین كالتالیمقارنة
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  ثالثي الصمام ارتجاع اصالح في والحلقات

 لشرفاتا 

  

     جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

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

   للكینیلون المقاومة الرئویة الكلیبسیال عترات توصیف ماجستیر الطبیة لمناعةاو المیكروبیولوجیا احمد على ھبھ
  اسیوط جامعة مستشفیات وىعد من المكتسبة

Characterization of qinolon resistante 
nosocomial KLEBSIELLA PNEUMONIA 
infection in assuit university hospitals 

   لكینیلونا لعقار المقاومة الرئویة الكلیبسیال عترات توصیف
  فى الكاربابینیم لعقار للمقاومة المسببھ لالنزیمات والمفرزه
  اسیوط جامعة یاتمستشف

Characterization of qinolon resistante              
 in carbapenemase – producing KLEBSIELLA                  

   PNEUMONIA in assuit university hospitals       

عنوان یكون أن علي المجلس وافقت

  .كالتالي البحث

   عترات توصیف عن دراسة
للكینیلون المقاومة الرئویة یالالكلیبس

  مستشفیات دوىع من المكتسبة
 اسیوط جامعة 

STUDY OF QINOLON RESISTANTE  
IN CARBAPENEMASE-PRODUCING  

KLEBSIELLA PNEUMONIA IN ASSUIT 
UNIVERSITY HOSPITALS   

    إشراف لجنة تعديل

 مجلسال قرار  التعديل بعد ألشرافا لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم

  منازع محمد محمد ایمان ٠م٠أ ماجستیر األسرة طب أحمد السالم عبد اهللا آیات
  المجتمع وطب العامة الصحة مساعد أستاذ

  الجلیل عبد صالح سعید ٠د
 القاھرة طب – األسرة طب مدرس

  منازع محمد محمد ایمان ٠م٠أ
  المجتمع وطب العامة الصحة مساعد أستاذ

   شعبان حسن لمیاء ٠م٠أ
  الصدریة االمراض مساعد أستاذ

  الجلیل عبد صالح سعید ٠د
 القاھرة طب – األسرة طب مدرس

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  محمد المجید عبد ایناس ٠د٠أ دكتوراهالطبیة لمناعةاو المیكروبیولوجیا الوھاب عبد على رضوه
  الطبیة لمناعةاو االمیكروبیولوجی استاذ

  حسن الصبور عبد احسان ٠د٠أ
  الطبیة لمناعةاو المیكروبیولوجیا استاذ

  احمد حامد انتصار ٠د
  الطبیة لمناعةاو المیكروبیولوجیا استاذ مدرس

  محمد المجید عبد ایناس ٠د٠أ
  الطبیة لمناعةاو المیكروبیولوجیا استاذ

  حسن الصبور عبد احسان ٠د٠أ
  الطبیة لمناعةاو یاالمیكروبیولوج استاذ

   سالم حلمى احمد ٠د٠أ
  الھضمى والجھاز الحارة المناطق طب استاذ

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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  احمد حامد انتصار ٠د 
 الطبیة لمناعةاو المیكروبیولوجیا استاذ مدرس

  

  

  

   قيد استمرار

 مجلسال قرار  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ ابریل من اعتبارا عام لمدة المركزة والعنایة التخدیر دكتوراه محمد سید ادىالھ عبد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة العظام جراحة ماجستیر محمد عادلى محمد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ ابریل الجامعى العام حتى العظام جراحة دكتوراه انرمض اهللا كرم اسالم

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ اكتوبر الجامعى العام حتى الصدریة االمراض دكتوراه محمد نجیب رانیھ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة العظام حةجرا ماجستیر عثمان محمد سید أحمد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار وا ٢٠١٥ بریلا من اعتبارا عام لمدة االكلینیكیة الباثولوجیا دكتوراه على المطلب عبد ھناء

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ بریلا من اعتبارا عام لمدة راحةالج دكتوراه الحسن أبو محمد صادق أحمد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة  الطبیة الفسیولوجیا دكتوراه على محمد نعمة

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ أكتوبر الجامعي العام حتى النفسى الطب دكتوراه عطیة أحمد فادیة

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة الباطنة االمراض ماجستیر فھمى نصر مریانا

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة اإلكلینیكیة الدم أمراض ماجستیر أحمد محمد ھبھ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة الباطنة االمراض ماجستیر انیس فكتور روزیت

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة العظام جراحة ماجستیر المقصود عبد محمد أحمد خالد

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

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


 
 

١٧

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة العظام جراحة ماجستیر ذكى سامح رومانى

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ أكتوبر الجامعي العام حتى العظام جراحة  دكتوراه محمد الحلیم عبد میسرة

  

  

   قيد استمرار تابع

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ أكتوبر الجامعي العام حتى العظام جراحة  دكتوراه محمد موسى محمد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة الكلى أمراض ماجستیر سلیمان أحمد مختار سوزان

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ یلابر الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه الصادق عبد محمد زكریا

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه الحسیب عبد عثمان الحسیب عبد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه طھ فتحى سماھر

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ یلابر الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه الحمید عبد رفعت رشا

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ یلابر الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه جالل سید اسماء

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ یلابر الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه محمد صبرى محمد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه شاكر صبحى جورج

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه بدوى محمد محمد محمد

 اللجنة بقرار جاء ما لىع المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ یلابر الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه نویر ابو محمد أحمد یاسر

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه فوزى الدین بھاء ایمان

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه زكى حسن ادریس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى االطفال طب دكتوراه الھادى عبد كریاز وفاء
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 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة الباطنة االمراض ماجستیر كامل مصطفى محمد ھدى

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ یلابر من اعتبارا عام لمدة الجراحة دكتوراه حیمالر عبد أحمد الرحیم عبد

  

  

   قيد استمرار تابع

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى الھضمى والجھاز الحارة المناطق طب دكتوراه عبداهللا أحمد ھیثم

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ كتوبرا الجامعى العام حتى الھضمى والجھاز الحارة المناطق طب دكتوراه عبدالاله التواب عبد دعاء

 اللجنة بقرار جاء ما على جلسالم وافق:  القرار ٢٠١٥ یلابر من اعتبارا عام لمدة والتناسلیة الجلدیة االمراض دكتوراه بكر المنعم عبد محمد رضوى

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ كتوبرا من اعتبارا عام لمدة والتناسلیة الجلدیة االمراض دكتوراه توفیق مصطفى یاسمین

 اللجنة بقرار جاء ما لىع المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥/٢٠١٦ ابریل حتى الدمویة واالوعیة القلب طب دكتوراه محمد على محمد خالد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ یلابر من اعتبارا عام لمدة االطفال طب دكتوراه القادر عبد على الشیماء

 لجنةال بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ كتوبرا من اعتبارا عام لمدة الشرعى الطب دكتوراه الرحمن عبد محمد دعاء

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ كتوبرا من اعتبارا عام لمدة الفارماكولوجى دكتوراه االمام عبد المنعم عبد رانیا

 للجنةا بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة والحنجرة واالذن االنف ماجستیر محمود الصدیق بكر ابو

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٥ كتوبرا من اعتبارا عام لمدة التخاطب دكتوراه محمد الرشید عبد حنان
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  : قيد تجميد

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٤ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة االطفال طب ماجستیر الكریم عبد محمود الرحمن عبد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة الدمویة واالوعیة القلب طب ماجستیر فائق نشأت ایرینى

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الوالدین لرعایة ١/٢/٢٠١٥ من اعتبارا عام لمدة الكلینیكیةا الباثولوجیا دكتوراه ھاشم محمد أحمد ھبھ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الطفل لرعایة ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة االكلینیكیة الباثولوجیا دكتوراه سالمة السید مروة

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار بالخارج للعمل ١/٧/٢٠١٥ من اعتبارا عام لمدة الكلى امراض دكتوراه صادق ودمسع الدبن ضیاء

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الطفل لرعایة ١/٨/٢٠١٥ من اعتبارا عام لمدة الكلى امراض دكتوراه یس جالل عبیر

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار  ٢٠١٥ بریلا من اعتبارا عام لمدة والتناسلیة الجلدیة االمراض دبلوم ضیف ابو حسن ایناس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٥ بریلا من اعتبارا عام لمدة الباطنة االمراض ماجستیر ایمن ھانى ایمن

  القيد إلغاء

 مجلسال قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار طلبھ على بناء النساء وأمراض التولید ماجستیر فھمى عرفات محمود

 للجنةا بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار خاصة لظروف  المركزة والعنایة التخدیر ماجستیر علي مكي رجب شیماء
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الدكتوراه درجة ابمنحھ التوصیة مع الحمید عبد أحمد رانیا /  ةللطبیب  األورام عالج في الدكتوراه رسالة قبول 

 درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

الدكتوراه درجة اھبمنح التوصیة مع حسن الوھاب عبد ریھام/  ةللطبیب  األورام عالج في الدكتوراه رسالة قبول 

 درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

الدكتوراه درجة ابمنحھ التوصیة مع رمضان اهللا كرم ھایدى/  ةللطبیب الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب في الدكتوراه رسالة قبول 

 درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

  

  

والتناسلیة الجلدیة االمراض      الرحمن عبد محمد مروة 

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  .للجامعات األعلى المجلس من ومعادلتھا الخارج من الدكتوراه درجة على لحصولھ الجراحة فى الدكتوراه لدرجة سید شعبان الناصر عبد/  الطبیب قید الغاء نبشأ مذكرة

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  الدراسیة الرسوم سداد لعدم نظرا یرالماجست لدرجة األطباء بعض قید إلغاء بشأن الكلیة مجلس علي للعرض مذكرة

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 لدخول كشرط شمس عین -   الطب بكلیة السموم عالج مركز فى للتدریب اشھر ستة فترة بقضاة بالقسم المساعدین والمدرسین المعیدین جمیع الزام بشأن الشرعى الطب قسم خطاب
  الفیوم – سوھاج – سویف بنى – المنیا االخرى بالجامعات اسوة الدكتوراه امتحان لدخول اخرى اشھر وستة الماجستیر امتحان

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

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


 
 

٢١

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  

  :االتیة المواد من الكلى امراض في الماجستیر لدرجة المقید فرغلى حسن أحمد/  الطبیب إعفاء

 االمراض لدبلوم االول الجزء امتحان فى المواد ھذه اجتاز النھ الفسیولوجي – حیویة الكیمیاء – اإلكلینیكیة الباثولوجیا – الفارماكولوجى – ولوجيالباث – التشریح -المیكروبیولوجیا 
   . المقررات باقي في االمتحان وأداء الباطنة

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  . أسوان جامعة إلى أسیوط جامعة من  المركزة والعنایة التخدیر فى الدكتوراه لدرجة الحافظ عبد فاروق نشوى/  الطبیبة قید تحویل الغاء بشان كزةالمر والعنایة التخدیر قسم خطاب

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  . قنا جامعة إلى أسیوط جامعة من اإلكلینیكیة الباثولوجیا فى الدكتوراه لدرجة سنح محمد صفاء/  الطبیبة قید تحویل إلغاء بشان اإلكلینیكیة الباثولوجیا قسم خطاب

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  .٢٠١٥ أكتوبر دور والدكتوراه الماجستیر لدرجتي األطباء السادة قید

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  علیھم المستحقھ الرسوم بسداد قاموا الذین لدكتوراها لدرجة األطباء السادة بعض قید إعادة بشأن لكلیةا مجلس على للعرض مذكرة 

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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٢٢

  

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  لمرضى بروفوكس جھاز بواسطة الصوتى التأھیل اعادة تقییم ماجستیر والحنجرة واالذن االنف ھابالو عبد رضا مھا
  للحنجرة الكلى االستئصال 

Evaluation of post total laryngectomy 
rehabilitation by provox ® voice prosthesis         

  الحلیم عبد كامل الدین عالء ٠د٠أ
  حنجرةوال واالذن االنف أستاذ

   رشدى محمد محمود محمد ٠د
  والحنجرة واالذن االنف مدرس

  حسن سید ایمان ٠د٠أ
 التخاطب مساعد أستاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   اللجنة

 

    إشراف لجنة تعديل

 مجلسال قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم

   حسن القادر عبد عفاف ٠د٠أ ماجستیر التشخیصیة االشعة القاسم ابو انس رضوى
  التشخیصیة االشعة أستاذ

  محمود ھاشم مصطفى ٠د
  التشخیصیة االشعة مساعد أستاذ

  محمد جالل الدین حسام ٠د
 التشخیصیة االشعة مساعد أستاذ

  محمود ھاشم مصطفى ٠د
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  محمد اللج الدین حسام ٠د
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  إسماعیل محمود الدین عالء ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   اللجنة

 

  حسین ثابت مصطفى ٠د٠أ ماجستیر التشخیصیة االشعة السید الكریم عبد الشیماء
  التشخیصیة األشعة أستاذ

  الحكیم بدع محمد ھانى ٠د
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  یوسف زید ابو حازم ٠د
 التشخیصیة األشعة مدرس

  الحكیم عبد محمد ھانى ٠د
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  یوسف زید ابو حازم ٠د
  التشخیصیة األشعة مدرس

  الحفیظ عبد رشاد الدین عصام ٠د
 النساء وأمراض التولید مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   اللجنة

 

  

الدكتوراه درجة ابمنحھ التوصیة مع الحافظ عبد محمد كمال دعاء/  ةللطبیب والتأھیل والروماتیزم الطبیعي الطب في الدكتوراه رسالة قبول 

 درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 
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  أعمال من مايستجد

    إشراف لجنة تعديل

 مجلسال قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم

  ) رئیسى مشرف(   البدوي بكر حسن ٠د٠أ دكتوراه  الدمویة األوعیة جراحة  أحمد سید خیري أحمد
   الدمویة األوعیة جراحة أستاذ

   اهللا عطا أحمد العزیز عبد خالد ٠د
   الدمویة األوعیة جراحة مساعد أستاذ

  البدوي بكر حسن أحمد ٠د
  الدمویة األوعیة جراحة مدرس

  ) رئیسي مشرف(   البدوي بكر حسن ٠د٠أ
   الدمویة األوعیة جراحة أستاذ

   أوسلیفان جیرارد ٠د٠أ
  ایرلندا جمھوریة – جاالوي بجامعة – التشخیصیة األشعة أستاذ

   اهللا عطا أحمد العزیز عبد خالد ٠د
   الدمویة األوعیة جراحة مساعد أستاذ

   صالح أحمد إسماعیل محمود ٠د
  الدمویة األوعیة جراحة مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار 

  

الدكتوراه درجة ابمنحھ التوصیة مع شفیق عادل انجي/  ةللطبیب اإلكلینیكیة الباثولوجیا في الدكتوراه رسالة قبول 

 درجة الدكتوراه  اصیة بمنحھوافق المجلس مع التو: القرار 

 ٠طبیب خارجى وذلك من قسم جراحھ العظام جامعھ اسیوط الى طب االزھر بنین بالقاھره  – احمد حمزه فؤاد/ الطبیب خطاب  قسم جراحھ العظام بشأن نقل :

    اللجنة بقرار  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

ایات رضا / بالطبیبھالمدرس  بقسم طب المناطق الحاره والجھاز الھضمى لالشراف على رسالھ الماجستیر الخاصھ  –محمد عمر عبد المالك / الدكتورخطاب  قسم الباثولوجیا االكلینیكیھ بشأن اضافھ 
   بدوى محمد

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 ٠المدرس المساعد بالقسم  –عزه مصطفى محمد على / بالطبیبھ اصھ خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیھ بشأن تغییر عنوان رسالھ الدكتوراه الخ

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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   ٠نھى عبد الوھاب حسن على مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه / مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل للطبیبة 

  درجة الدكتوراه  اافق المجلس مع التوصیة بمنحھو: القرار 

   ٠عبیر حسین على  مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه / مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى االشعة التشخیصیة  للطبیبة 

  درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

   ٠زینب محمد عسكرى  مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه / الوعیة الدمویة  للطبیبة مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى جراحة ا

  درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

  ٠م طبیب مقیم بالقس_ محمد عبد الجواد محمد / خطاب قسم جراحة العظام بشأن قبول البروتوكول الخاص برسالة الماجستیر الخاصة بالطبیب  

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

أستشارى طب القلب _ نجوى أحمد عبد الرحمن / عارف النوریانى كمشرف خارجى على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبیبة / خطاب قسم طب القلب واالوعیة الدمویة  بشان الموافقة على إضافة الدكتور 
   ٠الشریك االكلینیكى بجامعة الشارقة باالمارات العربیة المتحدة _ أبحاث القاسمى واالوعیة الدمویة بمستشفى ومركز 

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

   ٠وراه منحھا درجھ الدكتالتوصیھ بندى محمد جماال عبد العلیم مع / الخاصھ بالطبیبھ  فى الطب الطبیعى والروماتیزم رسالھ الدكتوراه بشأن قبولمذكره 

  درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

   ٠منى حسین عبد السمیع عبدالحافظ مع التوصیھ بمنحھا درجھ الدكتوراه / مذكره بشأن قبول رسالھ الدكتوراه فى الطب الطبیعى والروماتیزم والتاھیل الخاصھ بالطبیبھ 

  رجة الدكتوراهد اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

   ٠ نظرا ألنھا فى اجازة لمرافقة الزوج فى الوالیات المتحدة االمریكیة ٢٠١٥یسرا محمد ممدوح لدرجة الدكتوراه لمدة عام أعتبارا من اكتوبر / خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة بشأن تجمید قید الطبیبة 

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  ٠ أحمد على عبد العلیم/ م طب االطفال بشأن تسجیل موضوع رسالة الماجستیر للطبیب خطاب قس
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  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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