
 

 
 

٧

٧

  
  الدراسات العلیا

  

مذكرة بشأن النظر في موقف الطالب المسجلین لدرجة 
الماجستیر والدكتوراه على الالئحة الجدیدة التى تم 

والذین استنفذوا مدة القید  ٢٠١٢تطبیقھا في ابریل 
   ٠المسموح بھا في ھذه الالئحة 

  

  القرار: وافق المجلس 
  

  
  
  

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

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


 

 
 

٨

٨

  مواضيع األبحاث : تسجيالت
 مجلسال قرار األشراف لجنة البحث موضوع الدرجة التخصص االسم 

٢ 

 صالح
اهللا  دعب

مسعد 
 نحسي

 جراحة
المخ 
 واألعصاب

 ماجستير
  المخ داخل االولي النزيف عالج في التحفظي العالج مقابل المبكرة الجراحة

Early Surgery Versus Initial Conservative Treatment In Primary 
Intracerebral Hematomas 

  .د/ عبد الحي موسىأ
  جراحة المخ واألعصاب  أستاذ

  أحمد أبو كريشة /د
  مساعد جراحة المخ واألعصاب أستاذ

  محمودمحمد السيد  /د
 واألعصابمساعد جراحة المخ  أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  :الى العربى العنوان تعديل بعد
 التحفظي العالج مقابل المبكرة الجراحة

المخ داخل االولية الدموية للتورمات مبدئىال

٣ 

 محمد
محمود 
محمد 
عبد 

 اللطيف

 القلب طب
 واألوعية
 الدموية

 ماجستير

بين مستوى حمض اليوريك فى الدم عند دخول المستشفى ومضاعفات القلب  العالقة
واألوعية الدموية على المدى القصير فى مرضى احتشاء عضلة القلب الحاد الذين 

  األولية جيةعن طريق قسطرة الشرايين التايعالجون 
Relationship Between On Admission Serum Uric Acid And 
Short Term Cardiovascular Adverse Events In Patients With 
Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing 
Primary PCI 

  .د/ سلوى رشدي ديمتريأ
  الدموية واألوعية قلبال طب أستاذ

  حمدي شمس الدين محمد /د
  الدموية واألوعية القلب طب مساعد أستاذ

  خالد محمد عبد اهللا المغربي /د
 الدموية واألوعية القلب طب مدرس

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

Level Of Serum Uric Acid On 
Admission And Short Term 
Cardiovascular Adverse Effects 

٤ 

 تغريد
 ممدوح
 محمد
 خليل

 ماجستير األطفال طب

لدي االطفال  في مستشفي االطفال  يالغذائ التسمماالكلينيكية لعالج  المراجعة
  يوطالجامعي بأس

Clinical Audit Of Management Of Food Poisoning Admitted To 
Assiut University Pediatric Hospital 

  سيد محروس محمد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  اهللا عبد محمد الدين علم /د
  األطفال طب مساعد أستاذ

  
  
  
  
 

 واافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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٩

٩

٥ 
 احمد ايه

 خليفه
 محمد

 ماجستير األطفال طب
  باسيوط الجامعي االطفال بمستشفي االطفال في الكلوية االمراض نمط عن دراسة

A Study Of Pattern Of Renal Diseases In Children Presenting 
To Assiut University Children Hospital 

  أحمد رشدي أحمد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  علي بدوي أحالم /د
 األطفال طب مدرس

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

لداخلىا بالقسم األطفال فى الكلى أمراض نمط
 بأسيوط الجامعى األطفال بمستشفى

Pattern Of Renal Diseases 
Among Children Admitted To 
Assiut  University Children 
Hospital 

٦ 

 محمد
عمادالدي
ن انور 
 رياض

 جراحة
 المسالك
 البولية
 والكلى

 ماجستير

 ولىاال رحلةلمبرجوع وتقدم سرطان البطانة الداخلية للمثانة البولية من ا  التنبؤ
  المخاطية العضليةلالنتشار الموضعى وفقا لغزو الطبقة 

Predicting Recurrence And Progression In T1 Urothelial 
Bladder Carcinoma According To Muscular Is Mucosa 
Invasion 

  العزيز عبد عاطف محمد /د.أ
  البولية المسالك جراحة أستاذ

  محمد ميدالح عبد الدين ضياء /د.أ
  البولية المسالك جراحة أستاذ

  بهنساوي أحمد محمود حسني /د
 البولية المسالك جراحة مدرس

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
Revise original document for the 

title 

٧ 

 آالء
فوزي 
عبدالرحم
 ن السيد

 القلب طب
 واألوعية
 الدموية

 ماجستير

التشاد فاسك في تقدير التنبؤ المرضي لمرضي استخدام مجموع نقاط  صالحية
  الكامل لجدار عضلة القلب بصرف النظر عن وجود رجفان أذيني حتشاءاال

Validity Of The CHA2DS2VASc Score In Assessment Of 
Prognosis Of STEMI Patients Irrespective Of Presence Of 
Atrial Fibrillation 

  .د/ سلوى رشدي ديمتريأ
  الدموية واألوعية القلب طب تاذأس
  حمدي شمس الدين محمد /د

  الدموية واألوعية القلب طب مساعد أستاذ
  مغربياهللا ال دخالد محمد عب /د

 الدموية واألوعية القلب طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨ 
 خالد
 محمد
 عوض

 جراحة
 األوعية
 الدموية

 ماجستير
  بالتخثر المصابة اإلصطناعية الوريدية الشريانية التللوص الدم مجرى إعادة

Secondary Patency Of Thrombosed Synthetic Arteriovenous 
Graft 

  ثابت الحميد عبد بهجت /د.أ
  الدموية األوعية جراحة أستاذ

  أحمد العزيز عبد خالد /د
  الدموية األوعية جراحة مساعد أستاذ

  حسن علي هيثم /د
 الدموية يةاألوع جراحة مدرس

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

الوريدية الشريانية للوصالت الثانوى االنفتاح
 المتخثرة اإلصطناعية
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١٠

١٠

٩ 

 نيفين
 عادل
 حلمى
 مسعود

 التوليد
 وأمراض
 النساء

 ماجستير

لسكرى ) فى األشهر األولى من الحمل كاختبار فحصى Crp( ج– ىالتفاعل البروتين
  لحملا

C-Reactive Protein In Early Months Of Pregnancy As A 
Screening Test For Gestational Diabetes Mellitus 

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

  السالم عبد الراضي عبد طارق /د
 النساء وأمراض التوليد مدرس

بعد للجنةا بقرار جاء ما على المجلس واافق
  :الى العنوان تعديل

C-Reactive Protein As A 
Screening Test For Gestational 
Diabetes Mellitus In Early 
Months Of Pregnancy 

اختبار بمثابة التفاعلي سي بروتين استخدام
 في الحمل اثناء السكري لمرض فحص
 الحمل من األولى األشهر

١٠ 

 أحمد
جابر 
أحمد 
 عبدالمنعم

 ماجستير األطفال بط

 بسببالالكتوفيرين مقابل عالج الحديد في المرضى الذين يعانون من فقرالدم  فعالية
  نقص الحديد

Lactoferrin Efficacy Versus Ferrous Sulfate In Treatment Of 
Patients With Iron Deficiency Anemia 

  سليمان السالم عبد أمال /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  العشير محمود أسامة /د
 األطفال طب مساعد أستاذ

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

 بسلفات العالج مقابل الالكتوفرين فاعلية
 نقص نتيجة الدم فقر مرضى لدى الحديد
 الحديد

١١ 

 إيمان
أحمد 
جمال 
الدين 
 عثمان

 األطفال طب

 ماجستير

فال المصابين بالسخونة غير معروفة السبب تدقيقية عن تشخيص االط دراسة
  بأسيوط امعيبمستشفى االطفال الج زينالمحجو

Audit On The Diagnostic Approach Of Children With Fever Of 
Unknown Aetiology Admitted To Assiut University Children 
Hospital 

  محمود محمد القاضي زينب /د
  مساعد طب األطفال أستاذ

  إيمان أحمد عبد الرءوف عسكر /د
 طب األطفال مدرس

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

 االطفال تشخيص عن تدقيقية دراسة
 الغير الحرارة درجة بإرتفاع المصابين
 بمستشفى المحجوزين من السبب معروفة
  بأسيوط الجامعي االطفال
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١١

١١

١٢ 

الدين  نور
هشام 
 مصطفى
 كامل امام

 جراحة
المخ 
 واألعصاب

 ماجستير

المختلفة من  رجاتللد  النهائية النتيجة و " Ki 67 " اثريبين المؤشر التك العالقة
  األورام السحائية

Correlation Between Proliferative Index “Ki-67” And Clinical 
Outcome In Different Grades Of Meningiomas 

  الغرياني إبراهيم أحمد /د.أ
  جراحة المخ واألعصاب أستاذ

  الشنواني محمد أحمد /د
  واألعصاب خجراحة الم مدرس

  الستار عبد أحمد /د
 جراحة المخ واألعصاب مدرس

عدب اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  :الى العنوان تعديل

" Ki 67" التكاثري المؤشر بين العالقة
 من لفةالمخت للدرجات االكلينيكية والنواتج
 السحائية األورام

١٣ 

 عادل
 محمد
 محمود
 علي
 اللبودي

 األمراض
 ماجستير الصدرية

 الرئوية الجلطة مرض حدوث ومؤشرات معدالت عن) كوهراتية(  إستعادية دراسة
  الجامعي أسيوط بمستشفي الصدرية األمراض بقسم

A Retrospective Cohort Study On The Incidence And Outcome 
Of Pulmonary Embolism In Chest Department-Assiut 
University. 

  .د/ مها الخوليأ
  صدرأمراض ال أستاذ

  سيماء حمد صادق/د
  أمراض الصدر مدرس

  رشدي دريهام محم /د
 أمراض الصدر مدرس

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

 معدالت عن) كوهراتية(  إستعادية دراسة
 الرئوية الجلطة مرض حدوث ومؤشرات
 الجامعي أسيوط بمستشفي

A Retrospective Cohort Study 
On The Incidence And Outcome 
Of Pulmonary Embolism In 
Assiut University 

١٤ 

 مصطفي
 صالح
 محمد
 محمد

 جراحة
 العظام

 ماجستير

وكسر مع خلع العظمة خلع  لحاالت لجراحياالكلينيكي واالشعاعي للعالج ا التقييم
  الهاللية

Clinical And Radiological Evaluation Of Surgical Treatment Of 
Perilunate Dislocation And Perilunate Fracture Dislocation 

  الجعفري محمد أحمد كمال د.أ
  العظام جراحة أستاذ

  صالح رياض وليد /د
  العظام جراحة مدرس

  حسن خالد محمد /د
 العظام حةجرا مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٥ 

 مروه
علي  
محمد 
عبد 
 الفتاح

 األشعة
 التشخيصية

 ماجستير

زيادة  تقييمفي  لترويةاألشعة المقطعية متعددة المقاطع المدعومة بخاصية ا دور
  سمك جدار القولون والمستقيم بعد العملية الجراحية

The Role Of Multidetector Computed Tomography Perfusion In 
The Assessment Of Postoperative Colorectal Thickening 

  .د/ هشام مصطفى كاملأ
  ورئيس قسم األشعة التشخيصية أستاذ

  هيثم أحمد سامي /د
 مساعد  األشعة التشخيصية أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٢

١٢

١٦ 

 محمود
جمال 
حسين 
 ىعل

 األمراض
 ماجستير ريةالصد

 مراضفى مرضى وحدة العناية المركزة أل الحنجريةإعادة تركيب األنبوبة  منبئات
  الصدر

Predictors Of Reintubation In Respiratory ICU Patients 

  شناوي.د/ ألفت مصطفى الأ
  أمراض الصدر أستاذ

  .د/ محمد مصطفى عبد الهاديأ
  رأمراض الصد أستاذ

  نرمين علي محمود /د
  أمراض الصدر مدرس

 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٧ 

 علياء
عبد 

الرسول 
سيد 
 رفاعى

 الباثولوجيا
 اإلكلينيكية

 ماجستير
  التحليل على االختبارات الماسحة إلرقاء الدم بلماق يراتبعض متغ تاثير

Effect Of Some Pre-Analytical Variables On Screening Tests 
Of Hemostasis 

  نبيلة محمد ثابت /د.أ
  متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ

  شريف حلمي جالل /د
  مساعد متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ

 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٩ 

 ايمان
فتحى 
أحمد 
عبدالناص
 ر

 األمراض
الجلدية 
 والتناسلية

 دكتوراه
  المستقرفى عالج البهاق  رزرع بصيلة الشع فعالية

Efficacy Of Follicular Unit Transplantation In Treatment Of 
Stable Vitiligo 

  .د/ نجوى عيسى عبد العظيمأ
  األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ

  إلهام ماهر عبد الجابر /د
  الجلدية والتناسلية اضاألمر مدرس

  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٠ 

سيد  مها
هيم إبرا

عبد 
 الرحمن

 الطب
الطبيعي 

والروماتيزم 
 والتأهيل

 دكتوراه

التغيرات التركيبية والوظيفية بالقلب مع نتائج التحاليل المعملية في مرضى  ارتباط
  الذئبة الحمراء

Association Of Heart Structure And Function Abnormalities 
With Laboratory Findings In Patients With Systemic Lupus 
Erythematosus 

  .د/ نعيمة محمد مصطفىأ
  الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أستاذ

  إسماعيل مدنادية مح /د
  والروماتيزم والتأهيل الطبيعيمساعد الطب  أستاذ
  سمر حسنين جمعه /د

 والتأهيل الروماتيزمالطب الطبيعي و  مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٣

١٣

٢١ 

 هأمير
مصطفي 

عبد 
الحافظ  
 السنباطي

 الطب
الطبيعي 

والوماتيزم 
 والتأهيل

 دكتوراه

جهاز الموجات فوق الصوتية العصبي والعضلي للكشف عن اعتالل  استخدام
  األعصاب الطرفيه في الذئبة الحمراء الجهازية

Neuromuscular Ultrasonography Utility For Detection Of 
Peripheral Neuropathy In Systemic Lupus Erythematosus 

  خضر.د/ تيسير محمد محمود أ
  الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أستاذ

  صفاء علي جمال الدين مهران /د
  مساعد الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  أستاذ
  زعبد العزي حمودمروى م /د

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٢ 

 عبيرعلي
 عصام
الدين 
 محمد

 األنف
واألذن 
 والحنجرة

 دكتوراه

المفتوحة (المياة  ةوظيفة السمع والجهاز الدهليزي في مرضي جلوكوما الزاوي تقييم
  الزرقاء)

Evaluation Of Audio-Vestibular Function In Patients With 
Open Angle Glaucoma 

  .د/ ايناس سيد محمدأ
  السمعيات أستاذ

  حسام أحمد محمد /د
 السمعيات مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٣ 

 احمد
 محمد
 عبد
 الحكم
 عبد
 الباقي

 األشعة
 دكتوراه التشخيصية

  القلب عضلة احتشاء امراض تقييم  فى للقلب المغناطيسي الرنينب التصوير دور
Role Of Cardiac Magnetic Resonance Imaging In Evaluation Of 
Myocardial Infarction 

  مل.د/ هشام مصطفى كاأ
  ورئيس قسم األشعة التشخيصية أستاذ

  هاني محمد عبد الحكيم سيف /د
  مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

  نسرين عادل عباس /د
  األشعة التشخيصية مدرس

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٤ 

 عبير
عصمت 
عبد 
 دالحمي

 طب
المناطق 
الحارة 
والجهاز 
 الهضمي

 دكتوراه

الكبدي  لتهابليديباسفير وسوفوسبوفير في عالج اإل اريوسالمة عق فعالية
  الفيروسي المزمن سي بين المراهقين

The Efficacy And Safety Of Ledipasvir And Sofosbuvir 
Combined Therapy For Treatment Of Chronic Hepatitis C Virus 
Infection Among Adolescents 

  الرحمن عبد الطاهر محمد /د.أ
  الهضمي والجهاز الحارة المناطق طب أستاذ

  مخلوف علي أحمد ناهد /د
  الهضمي والجهاز الحارة المناطق طب مساعد أستاذ
  المالك عبد عمر محمد /د

  الهضمي والجهاز الحارة المناطق طب مساعد أستاذ
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٤

١٤

٢٥ 
 أسماء
سيد  نادي

 محمد

 األمراض
 الباطنة

 دكتوراه

المزمن غير الناتجة عن داء السكري في مرضى النوع الثاني  ىاعتالل الكل أسباب
  من داء السكري

Non Diabetic Causes Of Chronic Kidney Disease In Type 2 
Diabetic Patients 

  صبح عباس أحمد /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  اهللا عبيد علي محمد أحمد /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٦ 

 رحاب
محمد 
صفوت 
 مإبراهي
عبد 
 ظيمالع

 دكتوراه األطفال طب

القلب األطفال  ضىمعامل إنطواء الوريد األجوف السفلى فى عالج ومتابعة مر دور
  ويةالمصابين بهبوط حاد فى الدورة الدم

The Role Of Inferior Vena Cava Collapsibility Index In The 
Management Of Shocked Pediatric Cardiac Patients 

  عسكر الرب جاد أحمد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  إبراهيم حسن نجالء /د
  األطفال طب مساعد أستاذ

  علي مختار ماهر /د
 األطفال طب أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٧ 

 عمرو
 محمد
 قطب
 زكي

 دكتوراه األطفال طب

 للعيوب جراحة أجروا الذين لألطفال البدني والتقويم للقلب الصوتية بالموجات دراسة
  للقلب الخلقية

Echocardiography And Physical Fitness Study In Children 
With Previous Surgery For Congenital Heart Disease 

  أحمدالدين عمري  حصال /.دأ
  طب األطفال أستاذ

  خالد إبراهيم عبد الرحمن السايح /د
 األطفال طب أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٨ 

 داليا
اسماعيل 
عبدالراز

ق 
 القاضى

 األنف
واألذن 
 والحنجرة

 دكتوراه

وسى (سى) وظيفة الجهاز السمعى والدهليزى فى مرضى التهاب الكبدى الفير تقييم
مع أو بدون  الداكالتاسفيرتحت العالج بعقار السوفوسبيوفير باإلضافة الى عقار 

  عقار الريبافيرين
Evaluation Of Audio Vestibular Function In Hepatitis C 
Patients Under Treatment With Sofosbuvir Plus Daclatasvir 
With Or Without Ribavirin 

  مد.د/ إيناس سيد محأ
  السمعيات أستاذ

  محمد عمر عبد المالك /د
  مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي أستاذ
  حسام أحمد محمد /د

  السمعيات مدرس
  
  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٥

١٥

٢٩ 

 هيام
 محمد
 محمود
 أحمد

 عالج
 األورام
 والطب
 النووي

 دكتوراه
  الوسائل متعدد العالج مستخدما المثانة لسرطان التحفظي العالج

Bladder Preservation Multimodality Therapy For Treatment Of 
Bladder Cancer 

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

  موسى سالم الدين عصام /د
  البولية المسالك جراحة مساعد أستاذ

  أمين فائق عبير /د
  األورام عالج مدرس

  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس قوااف

٣٠ 
 محمد
 عبد ماهر

 الجابر

 الباثولوجيا
 دكتوراه يةاإلكلينيك

 بيولوجية كعالمة الدموية الدورة فى ب١٣٠ الدقيق الريبوزى النووى الحامض تقييم
  الكبد سرطان لمرضى جديدة تداخلية غير

Evaluation Of Circulating Micro RNA 130b As A Novel Non-
Invasive Biomarker In Hepatocellular Carcinoma 

  المنعم حسن عبد.د/ نيفين أ
  اإلكلينيكية جيامتفرغ الباثولو أستاذ

  ابتسام فاروق محمد /د
  مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ

  طاهرة محمد كامل شريف /د
 اإلكلينيكية لباثولوجياا مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣١ 

 ساريناد
 محمد
 توفيق
 عبد
 الحافظ

 أمراض
 كلى

 دكتوراه
  مبكرا الكلي لزراعة المزمن للفظ المنبئة والمتلقي المتبرع صفات

Donor/Recipient Characters Predicting Early Chronic Kidney 
Graft Rejection 

  الشاذلي ثابت أنور أشرف /د.أ
  األمراض الباطنة أستاذ

  نصير مودمح محمد /د
 األمراض الباطنة أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٢ 
 يدس هيثم
 ماجستير األطفال طب نديب

 طفالتتبعية عن العوامل المحددة لمدى خطورة النزيف داخل المخ في األ دراسة
  حديثي الوالدة

Prognostic Criteria Of Intracranial Hemorrhage In Neonates 
(Follow Up Study) 

  .د/ عماد الدين محمود حمادأ
  طب األطفال أستاذ

  إسماعيل لطفي محمد /د
  مساعد طب األطفال أستاذ

 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٦

١٦

٣٣ 
 مصطفى

احمد سيد 
 حماده

 األشعة
 دكتوراه التشخيصية

  فى عالج اورام الكبد الخبيثة يكرويةالجذ بالموجة الم دور
Role Of Microwave Ablation In Treatment Of Malignant Liver 
Tumors 

  حسين ثابت مصطفى /د.أ
  التشخيصية األشعة أستاذ

  أحمد سيد جيهان /د
  التشخيصية األشعة مساعد أستاذ

  عباس عادل نسرين /د
 التشخيصية األشعة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٤ 

 هبة
 ريمعبدالك

حسين 
 بدرى

 الجراحة
 ماجستير العامة

المحدود لجراحة الصمام المترالى بالقلب خالل فتحة متناهية الصغر من  التدخل
  للصدر االيمنالجانب 

Minimal Invasive Mitral Valve Surgery Through Right Mini-
Thoracotomy 

  .د/ مرسي محمد مرسيأ
  الجراحة العامة أستاذ

  .د/ علي محمد عبد الوهابأ
  لقلب والصدرجراحة ا أستاذ

  محمد عالء نادي عبد الحفيظ /د
 والصدر لقلبجراحة ا مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٥ 

 والء
محمد 
 علي

 األمراض
 الباطنة

 دكتوراه

 فى المريئي المعدي االرتجاع من يعانون الذين المرضي بين سيلياك مرض تقدير
  أسيوط جامعة مستشفى

Estimation Of Celiac Disease Among Patients Presented By 
Gastroesophageal Reflux Disease In Assiut University Hospital 

  المعز عبد بكر أبو فاطمة /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  سيد أحمد العالبدين زين /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٦ 

 محمد
العادل 
سيد 
ين حسان
 سيد

 الجراحة
 ماجستير العامة

عملية استبدال  ناءالحفاظ على الشرفات االمامية والخلفية للصمام الميترالى أث أهمية
  الصمام

Value Of Preservation Of Anterior And Posterior Mitral Valve 
Leaflet During Mitral Valve Replacement. 

  .د/ محمد عبد القادر عثمانأ
  ة األطفالجراح أستاذ

  أحمد محمد فتحي غنيم /د
  مساعد جراحة القلب والصدر أستاذ

  محمد محمود أحمد مصطفى /د
 جراحة القلب والصدر مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٧ 

 علياء
أحمد عبد 

 اهللا
 حسين

 األنف
واألذن 
 والحنجرة

  رةفصائل الدم كعامل خطر لالصابة بسرطان الحنج تعيين ماجستير
ABO Grouping As A Risk Factor For Cancer Larynx 

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

  محمد محمود محمد رشدي /د
 جراحة األنف واألذن والحنجرة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٧

١٧

 رغده ٣٨
 علي الفي

 الطب
الطبيعي 

والوماتيزم 
 هيلوالتأ

 ماجستير
  في تشخيص التهاب المفاصل الفقارية CD74األجسام المضادة الذاتية ضد  دور

The Role Of Autoantibodies Against CD74 In Diagnosis Of 
Spondyloarthritis 

  .د/ نعيمة محمد مصطفىأ
  الطب الطبيعي والوماتيزم والتأهيل أستاذ

  نادية محمد إسماعيل /د
لطبيعي والوماتيزم مساعد الطب ا أستاذ

  والتأهيل
  مروى محمود عبد العزيز /د

 والتأهيل والوماتيزمالطب الطبيعي   مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٩ 

 محمد
 حيفت

محمود 
 إبراهيم

 األمراض
العصبية 
 والنفسية

 ماجستير

فاع الضيق الغيرعرضي لألوعية الدموية داخل المخ في مرضي السكري وإرت تحديد
  )جمةالجم رضغط الدم. (دراسة بإستخدام موجات الدوبلر عب

Detection Of Asymptomatic Intracranial Vessels Stenosis In 
Patients With Diabetes Mellitus And Hypertension 
(Transcranial Doppler Study) 

  .د/ غيداء أحمد شحاتهأ
  األمراض العصبية والنفسية أستاذ

  صر الدين محمدأحمد ن /د
 العصبية والنفسية راضاألم مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٠ 

 مصطفي
 حسني
 عبد
 المجيد
 علي

 األمراض
 الصدرية

 ماجستير
  السل لتشخيص تقليدي غير كنهج اكسبرت جين الفحص إختبار دور تقييم

Evaluating The Role Of Gene Xpert Test As An 
Unconventional Approach To Diagnose Tuberculosis 

  عمر محمد عمر أماني /د.أ
  الصدر أمراض أستاذ

  الفضل أبو أحمد العظيم عبد /د.أ
  الصدر أمراض مساعد أستاذ

  يوسف أحمد يوسف /د.أ
 الصدر أمراض مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤١ 

 فاطمة
 ربيع
 علي
 صديق

 األشعة
 التشخيصية

  الرسغ اربطة اصابة تقييم في المغناطيسي الرنين دور جستيرما
Role Of MRI In Evaluation Of Wrist Ligament Injury 

  هاشم مصطفى /د.أ
  التشخيصية األشعة أستاذ

  محمد حسيب الحسن أبو /د
  التشخيصية األشعة مدرس

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٨

١٨

٤٢ 

 هناء
 عارف
عبدالرحي
 م

 نفاأل
واألذن 
 والحنجرة

 ماجستير

في  نطقلل والحنجرية لعوميةمقياس عربي لتقييم درجة اآلليات التعويضية الب تصميم
  حاالت قصور الصمام اللهائي البلعومي

Construction Of An Arabic Scale For Assessment Of The 
Degree Of Pharyngeal And Glottal Compensatory Articulatory 
Mechanisms In Velopharyngeal Incompetence 

  الحليم عبد كامل عماد /د.أ
  التخاطب أمراض أستاذ

  حسن سيد إيمان /د.أ
  التخاطب أمراض أستاذ

  إبراهيم الوكيل عبد ريهام /د
 التخاطب أمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٣ 
 ابراهيم
 حسن
 علي

 التخدير
والعناية 
 المركزة

 يرماجست

 دامباستخ الوجنةالتأثيرات المسكنة بعد العمليات لتخدير العصبين أعلى عظمتي  تقييم
اصالح  يةوالديكسمديتوميدين في األطفال الذين يخضعون لعمل اكينعقاري البوبيف

  الحنك المشقوق تحت التخدير الكلى: تجربة عشوائية منضبطة
Evaluation Of Postoperative Analgesic Effects Of Bilateral 
Suprazygomatic Maxillary Nerve Block Using Bupivacaine And 
Dexmedetomidine In Children Undergoing Cleft Palate Repair 
Under General Anesthesia: Randomized Controlled Trial 

  العال عبد أحمد فاطمة /د.أ
  المركزة لعنايةالتخدير وا أستاذ

  حردان اهللا دعب أحمد رجاء /د
  المركز نايةالتخدير والع مدرس

  
  
  
 ة

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٤ 

على  منى
عبد 

الرحمن 
 عثمان

الفسيولوجي
 ماجستير الطبية ا

كبريتيد الهيدروجين على بعض دالالت االلتهاب فى ارتفاع ضغط الدم  تأثيرات
  جرذانارجنين ميثيل استر فى ال-نيترو ل -المستحث ب ن ج

Effects Of Hydrogen Sulfide On Some Inflammatory Markers In 
NG-Nitro L-Arginine Methyl Ester-Induced Hypertension In 
Rats 

  أحمد العزيز عبد مروة /د.أ
  الطبية الفسيولوجيا أستاذ

  حسن سيد إيمان /د
  الطبية الفسيولوجيا مساعد أستاذ

  مقبول أحمد مقبول رانيا /د
  الباثولوجي سمدر

  
  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٩

١٩

٤٥ 

 ابتسام
محمد 
عبد 
 الرازق

 التخدير
والعناية 
 المركزة

 ماجستير

البيوبيفيكين للحقن  اروالكيتامين الى عق توميديناضافة عقارى الديكسميداي تاثير
اضعين اآلم ما بعد العمليات فى المرضى الخ ينخارج االم الجافية الصدري لتسك

  للثدى رىلعمليات االستئصال الجذ
Effect Of Adding Dexmedetomedine, Ketamine And Their 
Combination To Bupivacaine In Thoracic Epidural On Post-
Operative Analgesia In Patients Undergoing Modified Radical 
Mastectomy 

  المربع إبراهيم أحمد هاني /د.أ
  المركزة والعناية خديرالت أستاذ

  محمد أمين أشرف /د
  المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ

  محمد ممدوح شيرين /د
 المركزة والعناية التخدير مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٦ 

 احمد
 على
 محمد
 مهنى

 ماجستير األطفال طب

 التوصيل عن الناتج الرئوى االلتهاب وعالج تشخيص على السريرية المراجعة
 الجامعى األطفال بمستشفى الوالدة حديثى االطفال بوحدة الصناعى التنفس باجهزة
  بأسيوط

Clinical Audit On Diagnosis And Management Of Ventilator-
Associated Pneumonia In Neonatal Intensive Care Unit Of 
Assiut University Children Hospital 

  رفعت حسن سةنفي /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  علي بدوي أحالم /د
 األطفال طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٧ 

 عمرو
 محمد
 عبد
 الكريم
 محمد

 الطب
 الشرعي
 والسموم
 اإلكلينيكية

 ماجستير

 رعيالش الطبالمشتبهة لسوء معاملة الطفل المحولة إلى فرع مصلحة  الحاالت
  ومستقبلي) رجعيعدل. (تقييم موزارة ال -بسوهاج 

Suspicious Cases Of Child Abuse Referred To Sohag Medico-
Legal Department, Ministry Of Justice. (Retrospective And 
Prospective Evaluation) 

  الشرقاوي العزيز عبد سوسن /د.أ
  اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب متفرغ أستاذ
  عمران ليفرغ علي غادة /د

 اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٨ 
 عبدالعزيز
احمد 
 نحس

 الباثولوجيا
 إلكلينيكيةا

 ماجستير

وبروتين سي عالى الحساسية للتنبؤ بالحوادث المرضية للقلب واألوعية  اديبونيكتين
  .يعى لالوعية التاجيةالدموية لدى المرضى ذوى التصوير الطب

Adiponectin And High-Sensitivity C-Reactive Protein For 
Prediction Of Cardiovascular Event In Patients With Normal 
Coronary Angiography 

  .د/ مديحة يونس بخيتأ
  اإلكلينيكية جياالباثولو أستاذ

  أمنية عبد المنعم محمد /د
  اإلكلينيكية الباثولوجيامساعد  أستاذ

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٠

٢٠

٤٩ 
 محمد
 شعبان
 إسماعيل

  
  

 الجراحة

 ماجستير

 غير الميكروسكوبي المرارة إستئصال حاالت في عدمه من الدرنقة إستخدام تقييم
  بمضاعفات المصحوبة

Abdominal Drainage Versus Non Drainage For Uncomplicated 
Laparoscopic Cholecystectomy 

  رياض علي هشام /د.أ
  الجراحة أستاذ

  عمار أحمد سمير /د.أ
 الجراحة أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٠ 

 احمد
 ابو محمد
 عبد الوفا

 الباسط

  
 األمراض
 -الباطنة 

أمراض 
 لىالك

 ماجستير

نشاط االلتهاب ونسبة صفائح الدم ب مفاويةنسبة الخاليا العدلة والخاليا اللي ارتباط
  الكلوي الناتج عن الذئبة الحمراء

Relation Between Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio And 
Platelet-To-Lymphocyte Ratio And Disease Activity In 
Patients With Lupus Nephritis 

  هريدي اهللا عبد مصطفى /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  سليمان محمد منى /د
 الباطنة األمراض اعدمس أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥١ 

 ايات
محمد  
صالح 
الدين  
 احمد

 قلبال طب
واألوعية 
 يةالدمو

 ماجستير

 الدم ضغط انخفاض وعدم الصباحي الدم ضغط ارتفاع من كال تأثير بين المقارنة
 مرض من لثانيا بالنوع المصابين وغير المصابين في والكلي القلب تلف على الليلي
  السكر

Comparison Between The Effect Of Early Morning Surge 
Versus Night Non Dipping Of Blood Pressure On Cardiac And 
Renal End Organ Damage In Diabetics And Non Diabetics 

  د.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواأ
  طب القلب واألوعية الدموية أستاذ

  حسن علي العربي .د/ حسامأ
  طب القلب واألوعية الدموية أستاذ

  اهللا دمحمود عبد الصبور عب /د
 ةطب القلب واألوعية الدموي مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٢ 

 داليا
 محمد
 عبد
 الواحد
 علي

 الطب
الطبيعي 

 ماتيزموالرو
 والتأهيل

 ماجستير

 المفصلي الروماتويد مرض من ونيعان الذين المرضى في السقوط مخاطر تقييم
  المرض نشاط ومدى القدم بتغيرات وعالقته

Fall Risk Assessment In Rheumatoid Arthritis Patients In 
Relation To Foot Changes And Disease Activity 

  .د/ إيمان عباس محمودأ
  الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أستاذ

  هرانالدين م الصفاء علي جم /د
  أهيلمساعد الطب الطبيعي والروماتيزم والت أستاذ
  العزيز بدمروى محمود ع /د

  الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل مدرس
  
  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢١

٢١

٥٣ 

 أحمد
 مفتاح
 أحمد
 الزرقاء

 التوليد
 وأمراض
 النساء

 ماجستير

 الفم طريق عن البوتاسيوم ديكلوفيناكو برومايد بيوتيل ان الهايوسين تأثير مقارنة
  منضبطة عشوائية دراسة: التشخيصي الرحمي المنظار في االلم من للحد

The Effect Of Oral Hyoscine–N-Butyl–Bromide Versus 
Diclofenac Potassium In Reducing Pain Perception During 
Office Hysteroscopy: A Randomized Controlled Study 

  أحمد محد الغفار عبد /د.أ
  متفرغ أستاذ

  عباس محمد أحمد /د
 النساء وأمراض التوليد مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٤ 

 ماجى
راووف 
 انسمع
 بقطر

 األمراض
 العصبية
 والنفسية

 ماجستير

الوجدانى الثنائى القطب (لوثة الهوس) على  ضطرابفترة ما قبل العالج  فى اال تأثير
  كلينيكيةالنتائج اال

Impact Of Duration Of Untreated Bipolar Disorder, Manic 
Episodes On Clinical Outcome 

  البيه أحمد محمد خالد /د.أ
  النفسي الطب أستاذ

  خليفة الدين حسام /د
 النفسي الطب مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٥ 

 ساره
عبدالمجي
د محمد 

 د العالعب

 التخدير
 والعناية
 المركزة

 ماجستير

بين مؤشرالصدمة المعدل ومؤشر الشدة فى توقع النتائج فى مرضى الصدمة  العالقة
  النزيفية

Correlation Between Modified Shock Index And Severity Index 
In Predicting Outcome In Patients With Haemorrhagic Shock 

  قطب محمد مإبراهي حسن /د.أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  ممدوح أحمد أيمن /د
 المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٦ 

 محمد
كمال 
محمد 
 مصطفي

  
  

 األمراض
 الصدرية

 ماجستير

زة الوريد األجوف السفلي في مرضي الرعاية المرك عليالموجات الفوق صوتية  دور
  للصدر

Role Of Inferior Vena Cava Sonography In Respiratory 
Intensive Care Unit Patients 

  ربيع محمد جمال /د.أ
  الصدر أمراض أستاذ

  وافي مختار صفاء /د.أ
  الصدر أمراض أستاذ

  حسن فوزي محمد /د
 الصدر أمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٧ 

 محمد
حسين 
ود محم
 أحمد

 التخدير
 والعناية
 المركزة

 ماجستير

مقارنة  يتوميدينجرعة واحدة من عقار ديكساميد امفاعلية ودرجة أمان استخد دراسة
الخاضعين لبذل  طفالعند اضافتهما لعقار كيتامين في مرضي اال ازوالمبعقار ميد

  النخاع العظمي وأخذ عينة منه
Efficacy And Safety Of Single Dose Dexmedetomidine Versus 
Midazolam When Combined To Ketamine In Pediatric Patients 
Undergoing Bone Marrow Aspiration And Biopsy 

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

  عمرو الرحمن عبد سامي /د.أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  عثمان حسن أحمد /د
 المركزة والعناية التخدير رسمد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٢

٢٢

٥٨ 

 محمد
 هارون
 علي
 يوسف

 الطب
 الشرعي
 والسموم

 ماجستير

الطبي الشرعي لإلصابات المميتة بالرأس: دراسة مرجعية للحاالت المشرحة  التقييم
  قنا بجنوب مصر فظةبمحا

Forensic Evaluation Of Fatal Head Injuries: A  Retrospective 
Study Of Autopsied Cases In Qena Governorate, Upper Egypt 

  فرغلي أحمد محمد عفاف /د.أ
  اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب متفرغ أستاذ
  غندور علي محمود نجوى /د

 اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٩ 

 مارينا
عاطف 
وهيب 
 بشاي

 األمراض
 الباطنة

 ماجستير

وارتفاع  بدمعدل توزيع كرات الدم الحمراء كوسيلة لتوقع فشل وظائف الك دور
  الضغط في الوريد البابي في مريض تليف الكبد

Role Of Red Cell Distribution Width As A Non Invasive Index 
For Predicting Liver Cell Failure And Portal Hypertension In 
Cirrhotic Patient 

  نفادي الحكين عبد هويدا /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  حسن الرحمن عبد طارق /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦٠ 
 شيماء
محمد 
 عيلإسما

 األمراض
 الباطنة

 ماجستير

الذين يعانون من تدهن  ينالسمنة البالغافرازات الغدة الدرقية فى مرضى  اضطراب
  الكبد الغير كحولى

Thyroid Dysfunction In Obese Adult With Non-Alcoholic Fatty 
Liver Disease 

  المعز عبد بكر أبو فاطمة /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  محمد الرحمن عبد غادة /د
 الباطنة األمراض مدرس

 للجنةا بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦١ 

 ابوبكر
عبدالعال 
ابوالحسن 
 فراج

 ماجستير األطفال طب

سريرية فى عالج الدم ومشتقاته فى حديثى الوالدة بمستشفى االطفال  مراجعة
  الجامعى

Clinical Audit On  Neonatal Blood And Blood Component 
Therapy At Assiut University Children Hospital 

  ل الدين.د/ جيهان محمد كماأ
  طب األطفال أستاذ

  خالد إبراهيم عبد الرحمن /د
 طب األطفال أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦٢ 

 غاده
محمد 
كمال 
الدين 
محمد 
 علي

 طب
المناطق 
الحارة 
والجهاز 
 الهضمي

 ماجستير

التزام األطباء بالخطوط اإلرشادية للتعامل مع دوالي المريء والمعدة بين  تقييم
  مرضي التليف الكبدي فى صعيد مصر

Assessment Of Physicians' Adherence To The Guidelines For 
The Management Of Gastroesophageal Varices Among 
Patients With Liver Cirrhosis In Upper Egypt 

  .د/ إيهاب فوزي عبدهأ
  والجهاز الهضمي ةطب المناطق الحار أستاذ

  السيد حسانين أحمد فاروق /د
طب المناطق الحارة والجهاز  مدرس
  الهضمي

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٣

٢٣

٦٣ 

 دينا
 محمد
 سعد
 الدين

 األمراض
 الباطنة

 ماجستير

 المصابين المرضي في الدرقية الغدة نشاط علي الميتفورمين عالج تاثير دراسة
  الثاني عالسكري من النو لداءبا

Study Of The Effect Of Metformin Therapy On Thyroid 
Function In Type 2 Diabetic Patients 

  المعز عبد بكر أبو فاطمة /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  محمد الرحمن عبد غادة /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦٤ 
 هاني
 عياد
 حبيب

 األمراض
 الباطنة

 ماجستير

البنكرياس الحاد بمستشفي  تهابوالخصائص االكلينيكية والنتائج لمرضي ال تالمسببا
  اسيوط الجامعي

Etiology, Clinical Characteristics And Outcomes Of Acute 
Pancreatitis In Patients Of Assiut University Hospital 

  الكريمي رضا أحمد إيناس /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  مصطفى حسن محمد /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦٥ 

 احمد
مصطفى 
عبدالرجا
 ل

 األمراض
 الباطنة

 ماجستير

جامعة  بمستشفي من النوع الثاني بعد االصابة بسكر الحمل السكري تلحاال مسح
  اسيوط

Screening Of Type 2 Diabetes Mellitus After Gestational 
Diabetes In Assiut University Hospital 

  التوني فرج لبنى /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  خليفة أنور والء /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦٦ 
اديب  هبه

بطرس 
 شحاته

 التوليد
 وأمراض
 النساء

 ماجستير

ثانى للحمل بالشد إستخدام بالون قسطرة فولى إلحداث إجهاض الثلث ال دراسة
  أوبدون الشد على القسطرة: دراسة عشوائية مقارنة

Study Of The Use Of Foley's Catheter Balloon For Induction 
Of Second Trimester Abortion With Or Without Traction On 
The Catheter: A Randomized Controlled Trial 

  مصطفى محمد أحمد سيد /د.أ
  النساء وأمراض توليدال أستاذ

  علي خيري محمد /د
 النساء وأمراض التوليد مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦٧ 

 يوسف
صفوت 
كامل 
 دانيال

 ماجستير األطفال طب
  األطفال فى حراريةبين انيميا نقص الحديد والتشنجات ال ةتدقيقية عن العالق دراسة

Iron Study In Children Presented With Febrile Convulsions In 
Assiut University Hospital 

  سيد محروس محمد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  عسكر الرءوف عبد أحمد إيمان /د
 األطفال طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٦٨ 
 شيماء
عرفه 
 ابراهيم

 األمراض
 ماجستير الباطنة

بمستشفى جامعة  السيكلوسبورنسجي لعالج استجابة مرضي فقر الدم الالتن دراسة
  أسيوط

Study Of Response To Cyclosporine Monotherapy In Patients 
With Aplastic Anaemia At Assiut University Hospital 

  .د/ البدري إبراهيم أبو النورأ
  أمراض الباطنة أستاذ

  أحمد فراج ثابت /د
 مساعد أمراض الباطنة أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على جلسالم واافق
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٢٤

٢٤

٦٩ 

 نهى
جمال عبد 
المالك 
 مرسي

 األمراض
 – الباطنة
 أمراض
 الكلى

 ماجستير

القلب في  اتاالوعية الدموية وصمام وتكلسنسبة الفوسفور بالدم  نبي العالقة
  مرضي الفشل الكلوي المزمن

Association Of Serum Phosphate With Valvular And Vascular 
Calcification In Patients With End Stage Renal Disease 

  كيالني اسماعيل اهللا عبد /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  اهللا عبيد علي محمد أحمد /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٧٠ 

اهللا  منة
فكرى 
عبد 

الحميد 
 محمود

 األمراض
العصبية 
 والنفسية

 ماجستير

من الصرع القابل والعصي على  نونالشخصية فى المرضى الذين يعا اباتاضطر
  العالج

Personality Disorders In Patients With Refractory Versus Non 
Refractory Epilepsy 

  البيه أحمد خالد /د.أ
  النفسية األمراض أستاذ

  الدين بدر محمد ياسر /د
 النفسية األمراض مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على سالمجل واافق

٧١ 
 مروه

محمد 
 عواجه

 الطب
 الشرعي
 والسموم
 اإلكلينيكية

 ماجستير

وفرط الحركة في  هالتدخين السلبي كعامل خطورة ألضطراب قصور االنتبا تأثير
  االطفال

Effect Of Second Hand Smoke As A Risk Factor For Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder In Children 

  الحميد عبد المقصود عبد ناهد /د.أ
  اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب متفرغ أستاذ
  يسى عطية هبة /د

  اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب مساعد أستاذ
  .د/ عماد الدين محمود حماد الداليأ

 طب األطفال أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٧٢ 
 ايناس
 محمد
 احمد سيد

  االطفال في السبب مجهولة المفاصل اتهابات عالج عن اكلينيكية تدقيقية دراسة ماجستير فالاألط طب
Clinical  Audit On Treatment Of Juvenile Idiopathic Arthritis 

  سيد محروس محمد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  اهللا عبد محمد الدين علم /د.أ
 األطفال طب مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٧٣ 
 جاكلين
جميل 
 موسى

 األمراض
العصبية 
 والنفسية

 ماجستير

الناتجة عن ارتفاع نسبة البولينا بالدم  لسمومنتيجة ا يعيةالالإرادية الغير طب الحركات
  بنتائج االختبارات المعملية وفسيولوجيا األعصاب القتهاوالغسيل الكلوى المزمن وع

Abnormal Involuntary Movements Due To Uremic Toxins And 
Chronic Hemodialysis And Their Relationship To Laboratory 
And Neurophysiological Abnormalities. 

  حامد أحمد شريفة /د.أ
  العصبية األمراض أستاذ

  محمد أوسامة خالد /د
  العصبية األمراض مدرس

  عبد الحميد لسمير كما /د
 نةاألمراض الباط مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٥

٢٥

٧٤ 

 مها
خليفة 
محمد 
عبد 
 الرحيم

 الباثولوجيا
 االكلينيكية

 ماجستير

 رالسي بيبتيد ومقاومة االنسولين في مرض الكلي المزمن لدي المرضي الغي تقييم
  مصابين بالسكري

Evaluation Of C-Peptide And Insulin Resistance In Non-
Diabetic Chronic Kidney Disease Patients. 

  .د/ أحمد كامل مصطفىأ
  االكلينيكيةمتفرغ الباثولوجيا  أستاذ

  .د/ حنان عمر محمدأ
  الكلينيكيةالباثولوجيا ا أستاذ

 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٧٥ 
   جهاد
  
 أحمد

 ماجستير األطفال طب

 مستشفيحديثي الوالدة ب في األطفال التشنجاتتدقيقية اكلينيكية لتشخيص  دراسة
  أسيوط الجامعي لألطفال

Clinical Audit On Diagnosis Of Neonatal Seizures In Neonatal 
Unit Of Assiut University Children Hospital 

  مصطفى محمد فايدة /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  العزيز عبد محمد صفوت /د
 األطفال طب مدرس

 اللجنة اربقر جاء ما على المجلس واافق

٧٦ 
 أندرو
اكرام 
 بشرى

 ماجستير األطفال طب

لعالج حاالت الصرع المستعصى فى االطفال بمستشفى  يةتدقيقية اكلينك دراسة
  االطفال الجامعى باسيوط

Management Of Intractable Epilepsy In Children In Assiut 
University Pediatric Hospital. A Clinical Audit 

  الكريم عبد خليل دالسي /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  الصدفي محمود عمر غادة /د.أ
 األطفال طب أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٧٧ 

 هبه
محمود 

 بدع
السالم 
عبد 
 الرحمن

 ماجستير األطفال طب

 السبب معروفة الغير الدموية الصفائح بنقص المصابين االطفال فى د فيتامين مستوى
  باسيوط الجامعى الطفالا بمستشفى

Vitamin D Status In Children With Idiopathic 
Thrombocytopenic Purpura In Assiut University Hospital 

  شيرت حامد أسماء /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  امبابي محمد مصطفى /د
 األطفال طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٧٨ 

 هدير
 محمد
 أحمد
 اهللا لطف

  لألطفال السكرى مرضى فى مشى دقائق ٦ اختبار نتائج دراسة ماجستير األطفال طب
Six-Minute Walk Test In Juvenile Diabetes Mellitus Patients 

  حماد محمود الدين عماد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  فرغلي سعد حكمه /د
  األطفال طب مساعد أستاذ

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٦

٢٦

٧٩ 

 مروة
أحمد 

محمود 
 أبوزيد

 ماجستير األطفال طب

الكلي الناتج عن عدوي بكتيريا  ابتدقيقية لتشخيص وعالج الته دراسة
  في األطفال المترددين علي مستشفي األطفال الجامعي وكساالستربتوك

Clinical Audit On Management Of Acute Post Streptococcal 
Glomerulonephritis Of Children Admitted To Assiut University 
Children Hospital 

  مصطفى محمد فادية /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  عسكر الرءوف عبد أحمد إيمان /د
 األطفال طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨٠ 

 ارمياء
كيرلس 
 افرايم
 ميخائيل

 التوليد
 وأمراض
 النساء

 ماجستير
  قلب الروماتزمية علي األم والجنينأمراض ال تأثير

Effect Of  Rheumatic Heart Disease On Maternal And Fetal 
Outcomes 

  قنديل علي يوسف منصور /د.أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  محمد بهلول مصطفى /د
 النساء وأمراض التوليد مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨١ 

 محمد
 عبد
 الناصر
 إبراهيم
 محمود

 ماجستير األطفال طب

 األولى الصرع نوبة بعد األطفال في الصرع أدوية استخدام تبرير عن تقييمية دراسة
  المستثارة غير

Audit Study On Justifying Anti-Epileptic Drug Therapy In 
Children With A First Unprovoked Seizure 

  عسكر العال عبد علي جمال /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  جالل منصور شيرين /د
 األطفال طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨٢ 

 عبداهللا
عبدالفضي
 ل

 عبدالعال

 األمراض
 الباطنة

 ماجستير
  الكبدي السرطان مع التليف مرضي فى البابي للوريد الخبيث للتخثر الخطورة عوامل

Risk Factors Of Malignant  Portal Vein Thrombosis In Cirrhotic 
Patients With Hepatocellular Carcinoma 

  .د/ محمد مصطفى عشماويأ
  أمراض الباطنة أستاذ

  عباس سعيد المصري محمد /د
 أمراض الباطنة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨٣ 
 سميرة
 سعيد
 علي

 ماجستير األطفال طب
  مقارنة  دراسة: العقرب بلدغة المصابين الاالطف عالج في البرازوسين عقار دور

Role Of Prazosin In Management Of Scorpion Sting In 
Pediatrics: A Comparative Study 

  شيرت حامد أسماء /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  الطيب أحمد عزة /د
 األطفال طب أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 منسي مينا ٨٤
 سيف

 راضاألم
 ماجستير الباطنة

  خريطة الدهون فى مرضى التليف الكبدى وعالقتها بشدة المرض تقييم
Evaluation Of Lipid Profile In Patients With Liver Cirrhosis 
And Their Association With Disease Severity 

  علي محمود عشري محمود.د/ أ
  األمراض الباطنة أستاذ

  اهللا عشماوي أحمد محمد مصطفى عبد /د
 اطنةاألمراض الب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٧

٢٧

٨٥ 

 إسراء
 رفعت
 مختار
 محمد

 طب
 وجراحة
 العين

 ماجستير

 المقطعية االشعة جهاز بإستخدام العين انكسار وعيوب المشيمة سمك بين العالقة
  المترابطة البصرية

Relation Between Choroidal Thickness And Refractive Errors 
Using Swept Source Optical Coherence Tomography 

  فهمي لطفي حسن /د.أ
  العين وجراحة طب أستاذ

  اهللا عبد السالم عبد /د.أ
  العين وجراحة طب مساعد أستاذ

  العظيم عبد خالد /د
  العين وجراحة طب مدرس

  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨٦ 

 مارك
صموئيل 

ب نجي
 حكيم

 جراحة
 العظام

  أختالل المفصل الزندي الكعبري االدني عالج ماجستير
Management Of Distal Radio-Ulnar Joint Derangement 

  الجمال هللا.د/ طارق عبد اأ
  جراحة العظام أستاذ

  .د/ عمرو السيد علي إبراهيمأ
  جراحة العظام أستاذ

  .د/ محمد مصطفى قطبأ
 جراحة العظام أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨٧ 
 بيشوى

ثابت جاد 
 مسعد

 التوليد
 وأمراض
 النساء

 ماجستير
  القيصرية الوالدة بعد المستشفى فى للبقاء القصيرة والمدة العادية المدة بين مقارنة

Short Versus Standard Post-Operative Stay After Elective 
Cesarean Delivery 

  درويش مصطفى محمد عاطف /د.أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  السالم عبد الراضي عبد طارق /د
  النساء وأمراض التوليد مدرس

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٨٨ 

 محمود
 محمد
 نجيب
 محمد

 األمراض
العصبية 
 والنفسية

 ماجستير

 فى المخية وعيةاال بأمراض وعالقته الداخلي السباتي الشريان في الشكلية التغيرات
  أسيوط جامعة مستشفى مرضى

Morphological Variations Of The Internal Carotid Artery And 
Its Relation To Cerebrovascular Diseases In Assiut University 
Hospital Patients 

  الفتوح أبو محمد نهى /د.أ
  العصبية األمراض أستاذ

  محمد الدين نصر أحمد /د
  العصبية مراضاأل مدرس

 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٨

٢٨

٨٩ 

 احمد
 علي
 احمد
 علي

 األمراض
 ماجستير الباطنة

  الكبدي التليف مرضى على وتاثيره العضالت وهن
Clinical Outcome Of Sarcopenia In Patients With Liver 
Cirrhosis 

  الكريمي رضا أحمد إيناس /د.أ
  األمراض الباطنة أستاذ

  مكاوي حسن عادل /د
 الباطنة ألمراضا مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩٠ 
 أحمد
 محمود
 يوسف

 الجراحة
 العامة

 ماجستير

 غرز عمل طريق عن األمعاء توصيل اعادة عملية بين للمقارنة عشوائية تجربة
 القولون استئصال بعد اليسرى الغليظة األمعاء بجدار طبقتين أو واحدة بطبقة متقطعة
 Randomized Controlled Trial For Comparison Betweenاأليسر

Single Layer And Double Layer Interrupted Suturing 
Technique In The Anastomosis After Left Colonic Resection 

  زيان تونى احمد. د.أ
  الجراحة استاذ

  عويس قرنى محمد. م.أ
 الجراحة مساعد استاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩١ 
 نسرين
احمدعاص

 محمد م

  
 األسرة طب

 ماجستير

 عامين حتى عام عمر من االطفال بين لالنيميا الرئيسية والعوامل انتشار معدل
  اسيوط بمدينة الوليدية صحى مركز على المترددين

Prevalence And Major Risk Factors Of Anaemia Among One 
To Two Years Aged Children Attending Alwalydea Health 
Center, Assiut City 

  .د/ كوثر عبد المتجلي فاضلأ
  الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ

  سعيد صالح عبد الجليل /د
 طب األسرة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩٢ 

 اسماء
عبدالناص

 امين ر
 احمد

 األمراض
 رماجستي الصدرية

  المزمنة الرئوية السدة مرضى من الحرجة الحاالت على المعوية التغذية تأثير
Enteral Nutrition In Critically Ill Patients With Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease 

  ان.د/ أحمد حامد عثمأ
  أمراض الصدر أستاذ

  د.د/ خالد حسين أحمأ
  أمراض الصدر أستاذ

  عبد القادرراندا عز الدين  /د
 الصدر راضأم مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩٣ 

 سارة
خيري 
دانيال 
 مقار

 األمراض
العصبية 
 والنفسية

  الرعاش الشلل لمرضي المعرفية القدرات نمط ماجستير
Cognitive Profile Of Patients With Parkinson’s Disease 

  فرغلي أحمد محمد وفاء /د.أ
  العصبية اضاألمر أستاذ

  يوسف حمدي أحمد /د
 العصبية األمراض مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٩

٢٩

٩٣ 

 أحمد
 فيصل
 محمد
 محمد
 صالح

 األمراض
 الباطنة

 ماجستير
  بأسيوط الكلى زرع بعد ما مرضى في سي لفيروس المضادة المباشرة األدوية

Direct-Acting Antiviral Drugs In Renal Transplanted Patients 
With HCV Infection In Assiut 

  أمين فائق نبيلة /د.أ
  األمراض الباطنة أستاذ

  الحميد عبد كمال سمير /د
 األمراض الباطنة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩٤ 

 ابرام
 ايهاب
 بنيامين
 عبد
 المالك

  
  

 الجراحة
 ماجستير

 او العضالت فوق الشبكة وضع طريق عن طنالب فتق اصالح بين مقارنة دراسة
  العضالت تحت

A Comparative Study Between Onlay And Sublay Techniques 
In Ventral Hernias Repair 

  محمد مرسي مرسي.د/ أ
  الجراحة أستاذ

  .د/ إبراهيم علي إبراهيمأ
  الجراحة أستاذ

  تميم مختار فتحي /د
 الجراحة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩٥ 
 مروه
 علي
 محمد

  
  
 األشعة
 يصيةالتشخ

 ماجستير

 تشخيص في الرمادي المقياس ذات الصوتية الفوق الموجات دور عن تحليلية دراسة
 األطفال في بالدم الدماغ تروية ونقص األوكسجين نقص عن الناتج الدماغ اعتالل
  الوالدة الحديثي

Audit Of The Role Of Grayscale Ultrasound In The Diagnosis 
Of Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy 

  نفيسة حسن رفعت /د.أ
  طب األطفال أستاذ

  نغم نبيل محمود عمر /د
  مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

  خالد أحمد إبراهيم /د
  األشعة التشخيصية مدرس

  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩٦ 

 أحمد
 جمال
 ابتث

 أحمد

  
  

 الجراحة
  الرئة خراج لعالج المختلفة الجراحية البدائل ماجستير

Different Surgical Options For Lung Abscess Management 

  .د/ محمود محمد مصطفىأ
  جراحة األطفال أستاذ

  محمد أحمد خليل سالمة /د
  مساعد جراحة القلب والصدر أستاذ

  محمود أحمد مصطفى محمد\ /د
 حة القلب والصدرجرا مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٣٠

٣٠

٩٧ 

 فادى
 ناصف
 طوس
 عبداهللا

 التوليد
 وأمراض
 النساء

 ماجستير

 دراسة: الطفيف االرتعاج قبل ما حاالت عالج فى السيلدنافيل سيترات عقار استخدام
  محكمة عشوائية

Use Of Sildenafil Citrate In Management Of Mild Pre-
Eclampsia: A Randomized Controlled Trial 

  كامل صالح حسن /د.أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  طالب أبو السيد أحمد هشام /د
 النساء وأمراض التوليد مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٩٨ 

 أسماء
انور 
محمد 
  عبد
 الرحمن

  ماجستير ألطفالا طب
 

 امعةالبحر المتوسط بمستشفى االطفال بج انيميا ضىامراض الكبد فى مر فحص
  وطاسي

Screening Of x In Thalassaemic Children Admitted In Assiut 
University Hospital 

  .د/ خالد عبد الرحمن السايحأ
  طب األطفال أستاذ

  مصطفى محمد امبابي /د
  طب األطفال مدرس

  
 

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق   

٩٩ 
 لوكاس
سمير 
 عشم

 جراحة
 العظام

  ماجستير
 

  لكسور عنق عظمة الثالوث داخلينتائج طرق التثبيت ال تقييم
Assessment Of Results Of The Internal Fixation Of Talar Neck 
Fracture 

  .د/ أسامة أحمد فاروقأ
  جراحة العظام أستاذ

  .د/ علي محمدين محمدأ
  جراحة العظام أستاذ

  نمحمود يوسف بدرا /د
 جراحة العظام مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠٠ 

 نشوى
الصادق 
عبداهللا 
 عمارة

 األمراض
الجلدية 
 والتناسلية

 ماجستير

في عالج مرضى الصدفية  ضوئيمعايير لتقييم وحدة العالج ال اساسعلى  التدقيق
  عيبقسم االمراض الجلدية والتناسلية والذكورة في مستشفى اسيوط الجام

Criteria-Based Audit Of Phototherapy Unit In Treatment Of 
Psoriatic Patients In Department Of Dermatology, Venereology 
And Andrology In Assiut University Hospital 

  .د/ دعاء سمير سيدأ
  مساعد األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ

  ماهر عبد الجابر ريهام /د
  مراض الجلدية والتناسليةاأل مدرس

  
  
  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٣١

٣١

١٠١ 
 مارينا
جمال 
 زاهي

 األمراض
الجلدية 
 والتناسلية

 ماجستير
  بين مستوى حمض الفوليك في الدم وضعف االنتصاب العالقة

Association Between Serum Folic Acid Level And Erectile 
Dysfunction 

  دين عبد العال مباشر.د/ عالء الأ
  األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ

  أحمد عبد العال عبد المجيد /د
  يةاألمراض الجلدية والتناسل مدرس

  إيهاب منصور محمد /د
 مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠٢ 

اهللا  منة
مصطفى 

عبد 
الحكيم 
عبد 
 المتعال

 الصحه
العامه 
وطب 
 المجتمع

 ماجستير

 الومحددات التحكم في سكر الدم لمرضى السكري (النوع االول) بين االطف نسبة
  والمراهقين المترددين علي عيادة التامين الصحي باسيوط

Proportion And Determinants Of Glycemic Control In Type 1 
Diabetes Mellitus Among Children And Adolescents Attending 
Assiut Health Insurance Clinic 

  عطية عبد العاطي ود.د/ محمأ
  الصحه العامه وطب المجتمع أستاذ

  فاتن محمد ربيع /د
 المجتمع وطبالعامه  لصحهمساعد ا أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠٣ 
 ماريان

عجايبي 
 عشم

 الصحه
العامه 
وطب 
 معالمجت

 ماجستير

بين السيدات المترددات علي  حتياطيةدام وسائل منع الحمل االالوعي واستخ مدى
  رعاية طفل كدواني بمدينة اسيوط

Awareness And Use Of Emergency Contraception Among 
Women Attending Kidwany MCH Center, Assiut City 

  فاضل المتجلي عبد كوثر /د.أ
  الصحه العامه وطب المجتمع  أستاذ

  محمد العزيز دعب تغريد /د
 المجتمع بالصحه العامه وط مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 محمود ١٠٤
 سيد أحمد

 - األمراض
أمراض 
الكلى 
 الباطنة

 ماجستير

فيتامين "ج" علي بروتين سي المتفاعل في مرضي الداء الكلوي بالمرحلة  تأثير
  مويالنهائية المتداوون بالديال الد

Effect Of Vitamin “C” On C-Reactive Protein In Patients With 
End-Stage Renal Disease On Hemodialysis 

  .د/ ماهر عبد الجابر عبد الناصرأ
  الباطنة اضأمر أستاذ

  عصام الدين عبد المقصود محمد /د
 أمراض الباطنة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠٥ 

 صفاء
 حامد
 احمد
 عطيه

  
 صحهال

 العامه
 ماجستير

 على المترددات للسيدات العقلية الصحة على وتاثيره االزواج عنف عن الناجم العبء
  اسيوط محافظة – بصدفا والطفولة االمومة رعاية مركز

Mental Health Burden Of Spousal Violence Against Women 
Attending Maternal And Child Health Care Center In Sedfa 
City, Assiut Governorate 

  قايد حسن محمد /د.أ
  مهالصحه العا أستاذ

  درويش مصطفى محمد منال /د
 الصحه العامه مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٣٢

٣٢

١٠٦ 
 وفاء

ادوارد 
 هنرى

 الصحه
العامه 
وطب 
 المجتمع

 ماجستير

القري في محافظة شهر) بإحدى  ٢٣- تغذية الرضع واألطفال الصغار (صفر نمط
  أسيوط

Feeding Pattern For Infants And Young Children (0-23 
Months) In A Village In Assiut Governorate 

  مرسي محمد ن.د/ إيماأ
  العامه وطب المجتمع لصحها أستاذ

  أميرة فتحي السيد /د
  العامه وطب المجتمع حهالص مدرس

 

 ةاللجن بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠٧ 
 إيمان

سيد عبد 
 المنعم

  
 االشعة

 التشخيصية
 ماجستير

 التصوير مقابل الرسغ بمفصل صبغة حقن مع المغناطيسى بالرنين التصويردور
  المزمن الرسغ ألم فى التقليدى المغناطيسى بالرنين

MR Arthrography Versus Conventional MRI In Chronic Wrist 
Pain 

  عمر محمود نبيل نغم. د
 التشخيصية االشعة مساعد تاذأس

  محمود كريم محمد. د
  التشخيصية االشعة مساعد أستاذ

 العظام جراحة مدرس العيون ابو ناريمان. د

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠٨ 

  
 إسراء

مصطفى 
 محمد

  
 الطب
 الطبيعي

 والروماتيزم
 والتأهيل

 ماجستير

 الشلل مرضى فى اللوح بعظمة المحيطة العضالت إختالل حاالت فى الموجه التأهيل
  مستقبلية دراسة: النصفى

Scapular Focused Rehabilitation In Patients With Hemiplegic 
Scapular Dyskinesis: A Prospective Study 

  خضر محمود محمد تيسير /د.أ
  والتأهيل والروماتيزم الطبيعي الطب أستاذ

  مهران الدين جمال علي صفاء /د
  والروماتيزم الطبيعي الطب مساعد تاذأس
  الحكيم حسين محمد إيمان /د

 والروماتيزم الطبيعي الطب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠٩ 
 حسين

ابراهيم 
 احمد

 ماجستير جراحة
  بالمنظار المستقيم و القولون سرطان استئصال في الورمية النتائج

Oncologic Outcomes Of  Laparoscopic Colorectal Cancer 
Resection. 

   مصطفى أحمد طارق /د
  الجراحة مساعد أستاذ

  اهللا عبد علي محمد أحمد /د
  الجراحة مدرس

  شحاته رفعت محمود /د
  الجراحة مدرس

  
  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٣٣

٣٣

١١٠ 

 مني
عبداللطي
ف علي 
 اسماعيل

 األمراض
 – الباطنة
 أمراض
 الكلى

 ماجستير

 لكلياالثر الطبي لعقار الكيوريفو في عالج فيروس سي في مرضي قصور ا تقييم
  المزمن مقارنة بمرضي االستصفاء الدموي بمستشفى جامعة اسيوط

Evaluation Of The Clinical Effect Of 
Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir (Qurevo) Regimen In The 
Treatment Of Chronic HCV Patients In CKD Versus ESRD 
Patients In Assiut University Hospital 

  الشريف اهللا خلف هالة /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  العزيز عبد محمد عصام /د
 الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١١١ 

 أحمد
 محمد
 أشرف
 سعد
 الدين

 عالج
 األورام
 والطب
 النووي

 دكتوراه

مع العالج  باكليتاكسيلمن عقار ال رةمن المرحلة الثانية لجرعة صغي سةدرا
االشعاعي الصدري المؤقت ثم العالج المساعد بعقاري الجمسايتابين والكاربوبالتين 

جراحيا من أورام الرئة ذات الخاليا الغير  ستعصيةفي حاالت المرحلة الثالثة الم
  صغيرة

Phase II Study Of Low Dose Paclitaxel With Timed Thoracic 
Radiotherapy Followed By Adjuvant Gemcitabine And 
Carboplatin In Unresectable Stage III Non-Small Cell Lung 
Cancer 

   محمد شحاته سمير /د.أ
 والطب األورام عالج قسم ورئيس أستاذ
  النووي

  مصطفى الدين جمال حنان /د
  األورام عالج أستاذ

  خلف إسماعيل مروة /د
 األورام عالج مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١١٢ 

 زينب
فرج 
حامد 
 علي

 الصحه
العامه 
وطب 
 المجتمع

  ٢٠١٦األسرة في احدى قرى محافظة أسيوط،  تنظيمالزوج في  دور ماجستير
Role Of Husband In Family Planning In A Village Of Assiut 
Governorate, 2016 

  .د/ فرج محمد مفتاحأ
  الصحه العامه وطب المجتمع أستاذ

  دالسي يأميرة فتح /د
 الصحه العامه وطب المجتمع مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١١٣ 

 حاسم ريم
 صادق
 رمضان
 محمد

 الطب
الطبيعي 

والروماتيزم 
 والتأهيل

 دكتوراه

 أ١٤٦ الدقيق الريبوزي لنوويا الحمض وجين ١٠ االنترلوكين لجين الشكلي التعدد
 للمرض الوراثي االستعداد على كمؤشرات الروماتويدي المفاصل التهاب مرض في

  بالصعيد الروماتويدي المفاصل التهاب مرضى في.وحصيلته المرض وشدة
Interleukin 10 And Micro RNA146a Gene Polymorphism As 
Indicators Of Rheumatoid Arthritis Susceptibility, Severity And 
Outcome In Rheumatoid Arthritis Patients In Upper Egypt 

  .د/ فاطمة الزهراء محمد عبد اهللاأ
  والروماتيزم والتأهيل يالطب الطبيع أستاذ

  المتعال عبدرانيا محمد جمال الدين  /د
  مساعد الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أستاذ
  زمروى محمود عبد العزي /د

 والتأهيل روماتيزمالطب الطبيعي وال  مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٣٤

٣٤

١١٤ 

 هيلين
سامي 
 انور
 غالي

 القلب طب
 واألوعية
 الدموية

 ماجستير

تنبيء  لوصالبة جذر الشريان االورطي بتخطيط القلب بصدي الصوت كعام تمددية
الذين تجري لهم  ةتاجيلشدة تصلب الشريان التاجي في مرضي قصور الدورة ال

  قسطرة للشرايين التاجية
Aortic Root Dispensability And Stiffness Assessed By 
Echocardiography As Predictors Of Coronary Artery Severity 
In Coronary Artery Patients Undergoing Coronary 
Angiography 

  .د/ سلوى رشدي ديمتريأ
  الدموية وعيةواأل القلب طب أستاذ

  حمدي شمس الدين محمد /د
  الدموية واألوعية القلب طب مساعد أستاذ

  خالد محمد عبد اهللا المغربي /د
 الدموية واألوعية القلب طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق -١

١١٥ 

 علي
 عبدالمنعم
صالحين 

 سليم

 الطب
 الشرعي
 والسموم
 اإلكلينيكية

 ماجستير

على حدوثه بمحافظتي قنا  ةالمؤثر املة الشرعية للتحلل الرمي والعوالطبي الوجهة
  واألقصر

Medicolegal Aspect Of Decomposition And Factors Affecting 
Its Occurrence In Qena And Luxor Governorates 

  .د/ هالة محمد فتحيأ
  اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب أستاذ

  صفاء ماهر جورج /د
 والسموم الشرعي الطب مساعد أستاذ

 اإلكلينيكية

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق •

١١٦ 

 عبد
الحميد 
محمد 
عبد 
علالحميد
 ى

  
 األمراض
 الباطنة

 دكتوراه

القنوات المرارية باستخدام منظار الموجات الفوق صوتية بعد فشل منظار  تصريف
  عن طريق الجلد ريةمقارنة بتصريف القنوات المرا يةالقنوات المرار

EUS-Guided Biliary Drainage Versus Percutantous Trans-
Hepatic Biliary Drainage For Malignant Biliary Obstruction 
After Failed ERCP 

  .د/ محمد اليمني قبيصأ
  الباطنة مراضاأل أستاذ

  وائل أحمد عباس /د
 األمراض الباطنة مدرس

بعد اللجنة ربقرا جاء ما على المجلس واافق
  :الى العنوان تعديل

 السرطاني المرارية القنوات انسداد تصريف
   صوتية الفوق الموجات منظار باستخدام

  

 الكبدية المرارية القنوات بتصريف مقارنة
منظارالقنوات فشل بعد وذلك الجلد طريق عن

  المرارية
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٣٥

٣٥

  

  
  

 

١١٧ 
 لمياء
 فضل
 يونس

 األمراض
 دكتوراه الباطنة

الرنين المغناطيسي للقلب في مرضى متالزمة الشريان التاجي الحادة التصوير ب دور
  طبيعية بالقسطرة لتاجيةعندما تكون الشرايين ا

The Role Of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging In 
Patients Presenting With Acute Coronary Syndrome And 
Normal Coronary Catheter 

  محمد العظيم عبد الدين نورد /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  سليمان محمد منى /د
 الباطنة األمراض مساعد أستاذ

مع اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 االشعة قسم من مشرف باضافة اقتراح

 التشخيصية

١١٨ 

 جهاد
حسين 
محمد 
 محمود

 األشعة
 التشخيصية

ةالكلوية في توقع نجاح العالج عن طريق وحدة هاونسفيلد لقياس كثافة الحصو دور ماجستير
  الصدمية بالموجاتالتفتيت 

The Role Of Hounsfield Unit Stone Density In Predicting The 
Success Of Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy 
Treatment 

  نغم نبيل محمود عمر /د.أ
  مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

  حمد.د/ أبو الحسن حسيب مأ
 األشعة التشخيصية مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١١٩ 
 فواد ايليا
 حكيم
 ابرهيم

 عالج
 األورام
 والطب
 النووي

 دكتوراه

بين الخاليا الليمفاوية المتداخلة بالورم والعالج الكيماوي في مرضي سرطان  العالقة
  لمتقدمالثدي ا

Survival Impact Of Tumor Infiltrating Lymphocytes With 
Chemotherapy Management In Metastatic Breast Cancer 
Patients 

  مصطفى محمد أمينة /د.أ
  النووي والطب األورام عالج أستاذ

  حسن الدين عالء محمد /د
  األورام عالج مدرس

  النجار محمد صالح مها /د
 األورام عالج مدرس

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٢٠ 

 أحمد
عبدالرزا

ق 
أبوضيف 
 عيد

 األشعة
 ماجستير التشخيصية

الدوبلر الملون على الشريان السرى و الشريان المخى المتوسط فى تقييم  دور
  جنينيحاالت تأخر النمو ال

Role of umbilical artery and middle cerebral artery doppler  in 
evaluation of intra-uterine growth retardation (IUGR) cases 

  زيد يوسف أبوحسام الدين   /د
  مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

  محمد رإيهاب منصو /د
 مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

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

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


 

 
 

٣٦

٣٦

  
  تغيراً غير جوهرياً: بحثموضوع ال تغيير

مجلسال قرار لتعديلا بعد العنوان التعديل قبل العنوان الدرجة التخصص االسم م
 مصطفى ١

جعفر 
عثمان 
 علي

 األمراض
 -الباطنة
 أمراض
 الكلى

 دكتوراه

والليمفاويات المنظمة  ١٧فيتامين (د) على الليمفاويات المساعدة  تأثيرات
  الكلى المزروعة حديثاً زرعفي مرضى 

Effects of calcitriol on T helper and T regulatory 
cell in de novo renal allograft recipients 

المختلفة  نويةعقار الكالسيتريول والكوليكالسيفيرول على المجموعات الثا تأثير
  من الخاليا الليمفاوية المنظمة في مرضى زرع الكلى

Effects Of Calcitriol And Cholecalciferol On Different 
Regulatory T Cell Subsets In Renal Allograft Recipients 

المجلس افقوا
 جاء ما على
 اللجنة بقرار

  

  
  لجنة إشراف:   تعديل

  

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

 
أحمد  شروق
 ماجستير الباثولوجيا ثروت

  .د/ سناء سليمان عبد الحميد كروشأ
  الباثولوجيا أستاذ

  مصطفى أحمدأسماء محمود  /د
  الباثولوجيا مدرس

 

  عبد الحميد كروش يمان.د/ سناء سلأ
  اثولوجياالب أستاذ

  أسماء محمود أحمد مصطفى /د
  الباثولوجيا مدرس

  .د/ عبد الناصر عوض محمدأ
 طب وجراحة العين  أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 
سامي جاد  رانيا

 عبد السميع

 والعناية التخدير
 المركزة

 يرماجست

  اللطيف عبد محمد محمد /د.أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  الشافعي عبد قاعود سيد /د.أ
 المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ

  اللطيف عبد محمد محمد /د.أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  الشافعي عبد قاعود سيد /د.أ
  المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ

  غانم فتحي دمحم أحمد /د
  والصدر القلب جراحة مساعد أستاذ

  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٣٧

٣٧

 
الناصر  عبد

محمد عبد 
 حجازي مالرحي

 القلب طب
 الدموية واألوعية

 دكتوراه

  .د/ يحيي طه كشكأ
  الدموية واألوعية القلب طب أستاذ

  لميحاتم عبد الرحمن ح /د
  لدمويةا واألوعية القلب طب مساعد أستاذ

  محمود عبد الصبور /د
 الدموية واألوعية القلب طب مدرس

  .د/ يحيي طه كشكأ
  الدموية واألوعية القلب طب أستاذ

  حلمي منحاتم عبد الرح /د
  الدموية واألوعية القلب طب ساعدم أستاذ

  عبد الصبور دمحمو /د
  الدموية واألوعية القلب طب مدرس

  محمد أبو زيد علي /د
  اطنةالب األمراض مدرس

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

عبد  ياسر 
 ماجستير الباطنة األمراض الموجود فيصل

  صبح عباس محمد /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  اهللا عبيد علي محمد أحمد /د
 الباطنة األمراض مدرس

  صبح عباس محمد /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  اهللا عبيد علي محمد أحمد /د
  الباطنة مراضاأل مدرس

  العظيم عبد جالل حنان /د.أ
 اإلكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 
جمال  حفصة
 ماجستير التجميل جراحة محمد 

  العطيفي محمود /د.أ
  التجميل جراحة أستاذ

   كمال أحمد /د
 التجميل جراحة مساعد أستاذ

  العطيفي محمود /د.أ
  التجميل جراحة أستاذ

   كمال أحمد /د
  التجميل جراحة مساعد أستاذ

  الدين سعد محمد هبة /د.أ
  الهستولوجي أستاذ

  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٣٨

٣٨

محمد  عمرو 
 ليمس

 والعناية التخدير
 المركزة

 دكتوراه

  م.د/ أسامة علي محمد إبراهيأ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  جيهان أحمد سيد /د
 المركزة والعناية التخدير اعدمس أستاذ

  .د/ أسامة علي محمد إبراهيمأ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  جيهان أحمد سيد /د
  المركزة والعناية التخديرمساعد  أستاذ

  .د/ غيداء أحمد شحاتهأ
 األمراض العصبية أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  

  القيد: استمرار
 مجلسال قرار المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أبريل حتى ٢٠١٥ أبريل من اإلكلينيكية الباثولوجيا ماجستير بيومي رجب أسامة 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أبريل حتى ٢٠١٥ أبريل من اإلكلينيكية الباثولوجيا ماجستير الغفور عبد صالح هالة 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أبريل حتى ٢٠١٥ أبريل من اإلكلينيكية الباثولوجيا ماجستير إبراهيم اهللا عبد ريهام 
 اللجنة ربقرا جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة األطفال طب دكتوراه شاكر صبحي جورج 
 زكي جمال بيتر 

 الباطنة األمراض دكتوراه
 أبريـل  حتـى  ٢٠١٤ أبريـل  من اعتباراً اعوام ٣ لمدة

٢٠١٧  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه خلف حسن ماهر أسماء 
 الهضمي

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى

 والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه محمد السيد ميرةأ 
 الهضمي

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى

 والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه درويش محمد مدحت محمد 
 الهضمي

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى

 والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه الجواد عبد حسن محمد 
 الهضمي

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٦ أكتوبر حتى ٢٠١٤ أكتوبر من اإلكلينيكية الباثولوجيا ماجستير  عمرو علي والء 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٦ أكتوبر حتى ٢٠١٤ كتوبرأ من اإلكلينيكية الباثولوجيا ماجستير فوزي رفعت سمر 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة العظام جراحة ماجستير العظيم عبد حشمت أحمد 
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٣٩

٣٩

 والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه اهللا عبد أحمد هيثم 
 الهضمي

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى الباطنة األمراض دكتوراه شبل رشوان حسن تامر 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى الطبية والمناعة الميكروبيولوجيا ماجستير أسامة محمد شيماء 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة األجنة وعلم اآلدمي التشريح دكتوراه قسطندي بنيامين ميري 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة األجنة وعلم اآلدمي التشريح دكتوراه بسطوروس ادوارد أشرف 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة والتناسلية الجلدية األمراض ماجستير  بدري فاطمة 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر تىح ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة والتناسلية الجلدية األمراض ماجستير سعد محمد مها 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة والتناسلية الجلدية األمراض ماجستير إبراهيم محمد أماني 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر نم اعتباراً عام لمدة الباطنة األمراض ماجستير زكريا جمال سولين 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة والتناسلية الجلدية األمراض دبلوم جابر الكريم عبد سحر 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أبريل حتى ٢٠١٦ أبريل من اعتباراً عام لمدة األطفال طب دكتوراه الهادي عبد زكريا وفاء 
 اللجنة  بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٧ أبريل حتى ٢٠١٦ أبريل من اعتباراً عام لمدة األطفال طب دكتوراه طه محمد محمد أحمد شيرين 

  

  
  قيد : تجميد
 مجلسقرارال السبب المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق الوالد رعاية ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة األطفال طب ماجستير  إبراهيم ناير مينا 
 أغسطس حتى ٢٠١٦ أغسطس من اعتباراً عام لمدة الجراحة ماجستير راتب حمدي أحمد 

٢٠١٧ 

اللجنة اربقر جاء ما على المجلس واافق التجنيد

 أغسطس حتى ٢٠١٦ أغسطس من اعتباراً عام لمدة الجراحة ماجستير جالل صفوت خالد 
٢٠١٧ 

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق التجنيد

اللجنة قرارب جاء ما على المجلس واافق طفل رعاية ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة النساء وأمراض التوليد ماجستير الحفيظ عبد محمد وفاء 
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق طفل رعاية ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة والحنجرة واألذن األنف ماجستير محفوظ الجليل عبد حامد سمية 
اللجنة بقرار جاء ما على مجلسال واافق التجنيد ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة المركزة والعناية التخدير ماجستير فخري جمال الدين حسام 
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق التجنيد ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة المركزة والعناية التخدير ماجستير محمد مصطفى الرحمن عبد أحمد 
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اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق التجنيد ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة المركزة والعناية التخدير ماجستير تمام يونس التواب عبد 
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق طفل رعاية  ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة كلى أمراض ماجستير لبيب رفعت داليا 
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس فقواا الوالد رعاية  ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة الصدرية األمراض ماجستير صبحي عماد ديفيد 
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق طفل رعاية ١/٤/٢٠١٦ حتى ١/١٠/٢٠١٦ من أشهر ٦ لمدة التشخيصية األشعة ماجستير محمد محمود دعاء 
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق طفل رعاية  ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة التشخيصية األشعة ماجستير عثمان محمد فاطمة 
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق زوج مرافقة  ١/١/٢٠١٦ من اعتباراً عام لمدة المجتمع وطب العامة الصحة ماجستير  العزيز عبد محمود إيمان 

  

  القيد: تحويل
 مجلسلا قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق أسوان جامعة اسيوط جامعة األطفال طب ماجستير الصادق شرقاوي حمدي 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق اسيوط جامعة أسوان جامعة الجراحة دكتوراه محمد البر عبد محمد 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق اسيوط جامعة المنيا جامعة اءالنس وأمراض التوليد ماجستير المعتمد عبد محمد أحمد 

 
  ٢٠١٦فى التخصصات المختلفة دور أكتوبر  دكتوراهقيد السادة االطباء لدرجة الماجستير وال قائمة - 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق -
  ر في جراحة العظام وذلك بناء على طلبه.قيد الطبيب/ مينا عاطف ونجت حنا لدرجة الماجستي غاءبشأن إل مذكرة -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 .ةمحمد أحمد علي لدرجة الماجستير في جراحة العظام وذلك النتهاء فترة التجنيد بالقوات المسلح ميسبشأن إلغاء تجميد قيد الطبيب/ خ مذكرة - 
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 .كيةجمال الدين لدرجة الدكتوراه في الباثولوجيا اإلكليني محمدعادة قيد الطبيب/ محمود بشأن إ مذكرة - 
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 .والعناية المركزة التخديرالماجستير في  ةلدرج محمودأحمد  دبشأن إعادة قيد الطبيب/ محم مذكرة - 
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 .حسن أحمد محمد غادةالباطنة الخاصة بالطبيبة/  ضالة الدكتوراه في األمرارس قبول - 
 الدكتوراه درجة بمنحه التوصية مع المجلس واافق - 
 -  

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

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


 

 
 

٤١

٤١

 
 .عمر أحمد جاد مع التوصيه بمنحه الدرجة محمدرسالة الدكتوراه في األنف واألذن والحنجرة الخاصة بالطبيب/  قبول -

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصية مع المجلس واافق
  

   رسائل الماجستير في جميع التخصصات: قبول - 
  التخصص                        االسم        
  التشريح اآلدمي وعلم األجنة           راضي غيط شرموخ غادة    
  الطبيعي والروماتيزم والتأهيل الطب          جهاد عادل أحمد       
  طب القلب واألوعية الدموية           همام علي محمد إيمان    
  األورام والطب النووي جعال           عبد الغني أحمد إمام أسماء    
  األشعة التشخيصية                أنس أبو القاسم رضوى    
  األشعة التشخيصية                مصطفى محمد سماء    

  أحمد محمد عبده خضر شداد                                         االمراض الصدرية                
  شيماء محمد أسامة عبد الخالق                                         الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة               
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
  ٠ا درجة الدكتوراه مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في الباثولوجیا االكلینیكیة للطبیبة / إیمان محمد نجیب عبد السالم مع التوصیة بمنحھ •

  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصية مع المجلس واافق
ناعة ) من امتحانات الجزء الثانى مذكرة بشأن إعفاء الطبیبة / شیماء محمد أسامة _ المقیدة لدرجة الماجستیر في العلوم الطبیة االساسیة ( المیكروبیولوجیا الطبیة والم •

 ة المصریة للماجستیر نظرا لحصولھا على الزمال
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
  ٠ ٢٠١٦ماء عبد الناصر محمد سرور  لدرجة الماجستیر لمدة عام من اكتوبر * مذكرة بشأن تجمید قید الطبیة / شی

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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   ٠المتقدم )  الطبي حصاءاإللدرجة الدكتوراه مادة (ة بشأن نتیجة المادة االختیاریة ذكرم *

  مواد :  فيلدرجة الماجستیر نتیجة المادة االختیاریة  *

   الطبي اإلحصاءمادة **   

  الشرعیةالطبیة  ةالممارس فيوالقانونیة  األخالقیةمادة الجوانب **  

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
   ٠ماجستیر الخاص بالطبیبة / مروة على محمد حامد _ طبیب مقیم أشعة تشخیصیة خطاب قسم االشعة التشخیصیة بشأن تسجیل موضوع رسالة ال •

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  خطاب قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل بشأن تسجیل موضوع رسالة الماجستیر الخاصة بالطبیبة / مھا جمال صدیق  •

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  ٠خطاب قسم طب وجراحة العین بشأن تسجیل موضوع الخاص بالطبیبة / إسراء رفعت مختار  •

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  ٠القسم خطاب قسم التولید وأمراض النساء بشان تسجیل موضوع رسالة الماجستیر الخاصة بالطبیب / أرمیا كیرلس افرایم میخائیل _ الطبیب المقیم ب •

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس قوااف
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