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  الدراسات العلیا
   تسجیالت مواضیع األبحاث:

  

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم 
 التسجیل

تاریخ 
  مجلسقرار ال  األخالقیات

  
دینا محمد 
صفوت 
  عثمان

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

  ت التقلیدیةتقییم البروتین الدافع النتشار الخالیا فى سرطان البنكریاس مقارنة بالدالال
Evaluation Of CEMIP In Diagnosis Of Pancreatic Carcinoma In 
Comparison With Other Traditional Markers 

  أ.د/ أحمد كامل مصطفى
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمنیة عبد المنعم عبد الباقي
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ إیمان نصر الدین محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
٦٧٩٩١٠ 

٣٠/٩/
٢٠١٨ 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

جھاد ضیاء   
  الدین محمد

التولید 
وأمراض 

 النساء
 ماجستیر

نتائج تثبیت المھبل بالعظمة العجزیة مع أو بدون غرزة (برش) لمنع السلس البولى فى الدرجة 
  الرحم القمى. تجربة عشوائیة منضبطة الثالثة والرابعة من سقوط

Outcomes After Sacrocolpopexy With And Without Burch To Prevent 
Stress Urinary Incontinence In 3rd And 4th Degree Apical Uterine 
Prolapse. Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ سید عبد الحمید عبد اهللا
  ض النساءأستاذ متفرغ التولید وأمرا
  د/ أحمد نبیل حسن فتیح

  أستاذ مساعد التولید وأمراض النساء

NCT03
٦٠٩٢٢٩ 

٢٨/٨/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

  
شیماء كامل 

ابراھیم 
  حادي

طب 
وجراحة 

  العین
  ماجستیر

باستخدام التغیرات فى الجزء االمامى للعین قبل وبعد عملیة إزالة المیاه البیضاء وقطع الغربالیة 
  األشعة المقطعیة الترابطیة البصریة

Anterior Segment Changes Before And After Uneventful Combined 
Phaco-Trabeculectomy By Using Optical Coherence Tomography 

  أ.د/ عمر محمد علي 
  أستاذ طب وجراحة العین
  د/ إیھاب إسماعیل وصفي

  أستاذ مساعد طب وجراحة العین
  محمود فتحي راتب /د

  مدرس طب وجراحة العین

NCT03
٦٢٦٦٧٥ 

٢/٩/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

  

كریستین 
فضل 

شمشون 
  جرجس

األمراض 
الصدریة 
  والتدرن

  مرض االلتھاب الرئوى االنسدادى المزمن فى غیر المدخنین  ماجستیر
Chronic Obstructive Pulmonary Disease In Non-Smokers 

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

  أ.د/ لمیاء حسن شعبان
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  د/ شیرین فرغلي جاد
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

NCT03
432026 

٢٢/٢/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

  
ھبة اهللا 
محمود 

  بكري احمد

عالج 
م األورا

والطب 
  والنووي

  دكتوراه

دراسة مرحلة ثانیة لتقییم تأثیر عقار البیفاسیزوماب فى عالج ثانویات الثدى ذوات المستقبالت 
 الثالثیة السالبة

Study To Evaluate The Effect Of Bevacizumab In Metastatic Triple 
Negative Breast Cancer Patients 

  أ.د/ سمیر شحاتھ محمد
یس عالج األورام والطب أستاذ ورئ
  والنووي

  د/ عبیر فائق أمین
أستاذ مساعد عالج األورام والطب 

  والنووي
  د/ رحاب فاروق محمد

أستاذ مساعد عالج األورام والطب 
  والنووي

NCT03
577743 

٣١/٧/
٢٠١٨ 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة
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رحاب 
إبراھیم 

 حسن رفعت
     

طب 
  دكتوراه  األطفال

ثیر بعض العقارات المستخدمة لعالج التھابات األوعیة الدمویة على الجھاز المتمم المناعى مدى تأ
  فى األطفال الذین یترددون على مستشفى األطفال الجامعى بأسیوط

The Effect Of Some Drugs Used In Treatment Of Vasculitis On The 
Complement System In Children Attending Assiut University Children 
Hospital 

  أ.د/ صفیة عبد الفتاح الدیب
  طب األطفالأستاذ 

  د/ محمد أمیر فتحي ریاض
  طب األطفال أستاذ مساعد

  د/ شرین منصور جالل
  طب األطفال مدرس

NCT03
692416 

١٧/١٠/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

  
أحمد عبد 
 الھادي حامد

  محمد

األمراض 
العصبیة 

  النفسیةو
  دكتوراه

  العوامل المؤثرة على نتائج ازالة الخثرة میكانیكیا للجلطة المخیة الحادة
Predictive Factors Of Outcome Of Mechanical Thrombectomy After 
Acute Ischemic Stroke 

  أ.د/ وفاء محمد أحمد فرغلي
  أستاذ األمراض العصبیة

  أ.د/ محمد عبد الرحمن أحمد
  اض العصبیة أستاذ األمر

  أ.د/ غیداء أحمد شحاتھ
  أستاذ األمراض العصبیة

NCT03
٦٠٨٦٤٤ 

١/٨/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

حمادة محمد   ١
  كامل حسین

جراحة 
 دراسة تحلیلیة لكسور جدار الحائط الخلفى لعظمة الحق  ماجستیر  العظام

Analysis Of The Posterior Wall Fracture Of The Acetabulum 

  أ.د/ أسامة فاروق
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ على محمد
  أستاذ جراحة العظام

  د/ محمود بدران
  مدرس جراحة العظام

NCT
٠٣٦٣٦٦

٤٦ 

٥/٤/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

٢  
مایكل باسم 

ماضي 
  صھیون

جراحة 
  ماجستیر  العظام

  وبى فى الشعب المصرىالتعویض الخلفى الفخذى اللقمى والمیل الظنب
Posterior Femoral Condylar Offset And Tibial Slope Of The Egyptian 
People 

  أ.د/ یاسر إمام محمد خلیفة
  جراحة العظام أستاذ

  د/ حاتم محمد عبد المنعم بكر
  جراحة العظام أستاذ مساعد

  د/ محمد كمال عبد الناصر
  جراحة العظام مدرس

NCT03
6٢٢٠٣٤ 

٥/٨/
٢٠١٨  

افق المجلس على ما جاء بقرار و
  اللجنة

٣  

ایمان 
ابراھیم 

رمضان عبد 
  الرحمن

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

تأثیر اضافة األیزوزوربید أحادى النیترات الى المیزوبروستول مھبلیا قبل تركیب اللولب فى 
 السیدات الالتى یلدن فقط بقیصریة اختیاریة. دراسة اكلینیكیة عشوائیة

Effect Of Adding Vaginal Isosorbide Mononitrate To Misoprostol Prior 
To Intrauterine Device Insertion In Women Delivered Only By Elective 
Cesarean Section: A Randomized Double-Blind Controlled Clinical Trial 

  أ.د/ إیھاب محمد حمدي
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  أ.د/ محمد سید عبد الاله
  أستاذ أمراض النساء والتولید

NCT03
٨٧٠٧٧5 ٥/٤/

٢٠١٨  
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

  اللجنة

رامي ناصر   ٤
  فرید بشاي

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

غنیسیوم الوریدى لمنع الوالدة المبكرة فى حاالت مقارنة عقار النیفیدبین بالفم بعقار سلفات الما
  المشیمة المتقدمة المصحوبة بأعراض: دراسة عشوائیة منتظمة

Oral Nifedipine Versus Intravenous Magnesium Sulfate For Prevention 
Of Preterm Labor In Symptomatic Placenta Previa: Randomized 
Controlled Trial 

  فائق أمینأ.د/ أحمد 
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ أحمد نبیل حسن
  أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید

NCT03
542552 ٦/٦/

٢٠١٨  
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

  اللجنة

٥  
اسماء محمد 

حسین 
  یوسف

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر
  العضال الغدى العرضى دور داینوجست لمعالجة مرضى

Role Of Dienogest In The Treatment Of Patients With Symptomatic 
Adenomyosis 

  أ.د/ أحمد إبراھیم حسانین
  التولید وأمراض النساء أستاذ

  د/ أحمد محمد عالء الدین محمود یوسف
  التولید وأمراض النساء مدرس

NCT03
٦٥٤١٤٤ 

٢/٩/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة
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شیماء 

مصطفى 
  محمد

عالج 
األورام 
والطب 
  النووي

  دكتوراه

الدقة التشخیصیة للمسح الذرى البوزیترونى المصاحب باالشعة المقطعیة فى مرضى سرطان 
 القولون والمستقیم

Diagnostic Accuracy Of Positron Emission Tomography / Computed 
Tomography With 18F-Fluoro-2-Deoxyglucose In Patients With 
Colorectal Cancer 

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

  د/ ولید أحمد محد
  مدرس عالج األورام
  د/ أحمد عصام توكل
  جامعة القاھرة-مدرس الطب النووي

NCT03
572595 

8/7/201
8  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

  
أسماء امام 
عبد الغنى 

  احمد

عالج 
األورام 

الطب و
  النووي

  دكتوراه
  دور عقار الفلفسترانت في عالج سرطان الثدى المنتشر فى النساء قبل انقطاع الطمث

Role Of Fulvestrant In The Treatment Of Metastatic Breast Cancer In 
Premenopausal Women 

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

  یل خلفد/ مروة إسماع
  أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووي

  د/ أمل ریان إبراھیم
  مدرس عالج األورام والطب النووي

NCT03
٥٩١٥٤٩ 

17/7/20
18 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

عمرو محمد   
  عطیة أحمد

األشعة 
التشخیصی

  ة
  ماجستیر

  فات العظمیة الحمیدة والخبیثةدور الرنین المغناطیسى بخاصیة االنتشار فى التفریق بین اآل
Role Of MRI Diffusion In Differentiation Between Benign And 
Malignant Bony Lesions 

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلى
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ شیماء فرغلى جاد
  مدرس األشعة التشخیصیة

  د/ محمد مرسي محمد
  مدرس جراحة العظام

NCT03
463291 

٢٠/٣/
٢٠١٨ 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

  
كریمة ناجح 
محمدین عبد 

  المحسن

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر
  فعالیة وسالمة المیتفورمین وحمض الترایكلورواسیتك فى عالج الكلف

The Efficacy And Safety Of Metformin And Trichloroacetic Acid In 
Treatment Of Melasma 

  أ.د/ سحر عبد المعز إسماعیل
أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب 

  الذكورة
  د/ رضوى محمد بكر

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب 
  الذكورة

  د/ غادة عبد الرحمن محمد
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03
475524 

١٩/٣/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

اندرو نادر   
  رمزي

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

تأثیر ضغط الدم المركزى على النتائج االكلینیكیة لمرضى الداء السكرى المصابین بارتفاع ضغط 
  الدم بمستشفیات جامعة اسیوط

The Effect Of Central Blood Pressure On Clinical Outcome In Diabetic 
Hypertensive Patients In Assiut University Hospitals 

  أ.د/ لبنى فرج التونى
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ محمد أبوزید على
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03
٦٨٢٠١٦ 11/4/20

18  
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

  اللجنة

  

علیاء عالء 
الدین عبد 

مناف 
  السباعي

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر
  تخدیر النصفى أثناء العملیة القیصریةمرض السكرى على معاییر وخصائص ال تأثیر

Effect Of Diabetes Mellitus On Spinal Block Criteria During Cesarean 
Section 

  أ.د/ فاطمة أحمد عبد العال
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ عال محمود وھبة جنیدى

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة
  د/ طارق عبد الراضى عبد السالم

  رس أمراض النساء والتولیدمد

NCT03
440502 

١/٣/
٢٠١٨ 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

محمد لؤي   
  محمد شحاتھ

جراحة 
المسالك 
البولیة 

والتناسلیة 

  ماجستیر

استخدام منظار الحالب مسترشدا بالموجات فوق الصوتیة لعالج حصوات الثلث األسفل من 
 دراسة إكلینیكیة مقننةالحالب لدى البالغین: 

Ultrasound Guided Ureteroscopy For The Treatment Of Lower Third 
Ureteric Stones In Adults: Controlled Clinical Trial 

  أ.د/صالح الدین شاكر
أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة 

  وطب الذكورة
  أ.د/ یاسر محمود عبد السالم

NCT03
404986 

٨/٥/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
   بعد تعدیل العنوان الى:اللجنة 

استخدام منظار الحالب مسترشدا 
بالموجات فوق الصوتیة لعالج 
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وطب 
  الذكورة

البولیة والتناسلیة  أستاذ جراحة المسالك
  وطب الذكورة

  د/ أحمد رضا محمد
مدرس جراحة المسالك البولیة والتناسلیة 

  وطب الذكورة

ن الحالب حصوات الثلث األسفل م
لدي البالغین: دراسة إكلینیكیة 

  عشوائیة مقننة
Ultrasound Guided 
Ureteroscopy For The 
Treatment Of Lower 
Third Ureteric Stones In 
Adults: Randomized 
Controlled Clinical Trial 

  ویعرض على مجلس الكلیة

  
عبد الرحمن 
محمد عبد 

  القادر

جراحة 
المسالك 
البولیة 

  التناسلیةو

  ماجستیر

تأثیر المقاربات األربیة واإلربیة الفرعیة الستئصال دوالى الخصیة على معلمات الحیوانات 
  المنویة فى المرضى الذین یعانون من تحلیل السائل المنوى العادى

Comparison Between Inguinal And Sub-Inguinal Approaches Of 
Varicocelectomy In Orchialgia Patients With Normal Semen Analysis. A 
Randomized Controlled Trial 

 أ.د/ إیھاب أسامة إبراھیم
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  د/ أحمد محمد كمال
  مدرس جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

NCT03
281915 

١٨/١٠/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  وان الى:بعد تعدیل العناللجنة 

بین المقاربات االربیة  ةمقارن
الستئصال دوالى واالربیة الفرعیة 

فى المرضى الذین یعانون  الخصیة
من آالم الخصیة وتحلیل السائل 

المنوى لدیھم ھبیعى. تجربة معشاة 
  ذات شواھد

  ویعرض على مجلس الكلیة

  
صفاء علي 
سمیر حسین 

  محمد

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

  عن المیكروب االكثر شیوعا المسبب لاللتھاب الداخلى للقلب فى مستشفى اسیوط الجامعى الكشف
Detection Of The Most Common Microorganism Of Infective 
Endocarditis In Assiut University Hospital 

  أ.د/ سھیر محمد أحمد
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أسماء عمر أحمد
  عد الباثولوجیا اإلكلینیكیةأستاذ مسا

NCT03
487653 

٢٦/٣/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

  
مطیع مبارك 

سالمین 
  باكویري

جراحة 
األنف 
واألذن 
  والحنجرة

  ماجستیر
 فعالیة االستیرویدات األنفیة فى عالج التھاب االذن الوسطى االرتشاحى: دراسة مقارنة

The Efficacy Of Nasal Steroids In Treatment Of Otitis Media With 
Effusion: A Comparative Study 

  أ.د/ عزت محمد صالح
  جراحة األنف واألذن والحنجرة  أستاذ 

  د/ محمد مدثر عبد النعیم
  جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرس 

NCT03
491098 

١٨/٣/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

  
مني محمد 

 دحسین عب
  الحلیم

طب 
  ماجستیر  األطفال

عالج سرعة ضربات القلب فوق البطینیة في األطفال بمستشفى األطفال الجامعي بأسیوط. دراسة 
  تدقیقیة

Management Of Supraventricular Tachycardia In Children Admitted To 
Assiut University Children Hospital. Clinical Audit 

  مدأ.د/ أحمد رشدي أح
  أستاذ طب األطفال

  د/ خالد عبد العزیز سنوسى
  أستاذ مساعد طب األطفال

15/5/20 ال تحتاج
18  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة
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 تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

تاریخ  رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم 
  مجلسقرار ال  یاتاالخالق

  

الشیماء 
حسن حسني 

محمد 
  العراقي

التولید 
وأمراض 

  النساء
  ماجستیر

تولید رأس الجنین العالق اثناء الوالدة القیصریة فى حاالت الوالدة 
المتعسرة، مقارنة بین طریقة الدفع وطریقة فك انحشار الرأس مع 

  تدعیم الجزء السفلي من الرحم
Delivery Of Impacted Fetal Head During Cesarean 
Section For Obstructed Labor: Push Method 
Versus Abdominal Disimpaction With Lower 
Uterine Segment Support; A Randomized Clinical 

تولید رأس الجنین اثناء الشق القیصرى: القبولیة والمنحنى التعلیمى 
م الجزء السفلى الرحمى. لدفع الرأس الخارجى كتقنیة جدیدة لدع

  دراسة عرضیة
Delivery Of The Fatal Head During Caesarean 
Section; Acceptability And Learning Curve Of 
External Pop Out As A New Technique For Lower 
Uterine Segment Support. A Cross- Sectional 

NCT035
79511 

١٠/٧/
٢٠١٨  

ى ما وافق المجلس عل
  جاء بقرار اللجنة



 
  
 

 

 14

14

 
 

 تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف
  

التخص االسم
 لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة ص

رقم 
التسجی

  ل

تاریخ 
االخالقیا

  ت
 مجلسرار الق

ساره 
محمد 
محرو
س 
  سید

طب 
المناطق 
الحارة 

والجھاز 
  الھضمي

  ماجستیر

االستجابة الفیروسیة شدیدة السرعة والسریعة 
كمؤشرات لالستجابة لعقاري السوفوسبوفیر 

والداكالتاسفیر فى عالج مرضى الكبد 
  المصابین بفیروس (سي)

Very Rapid And Rapid Virological 
Response As Predictors Of 
Response To Sofosbuvir / 

Daclatasvir Treatment Of HCV 
Related Liver Disease  

خلل ارقاء الدم فى مرضى التلیف الكبدى 
  وعالقتھ بشدة المرض

Haemostatic Imbalance In Patients 
With Liver Cirrhosis. Its Relation 

To Its Severity  

  أ.د/ سھا سعود عبد المنعم
طب المناطق الحارة والجھاز  تاذأس

  الھضمى
  د/ سحر محمد حسانى
  د/ لبنى محمد تاج الدین

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
أستاذ مساعد طب المناطق الحارة 

  والجھاز الھضمى

  أ.د/ سھا سعود عبد المنعم
طب المناطق الحارة  أستاذ

  والجھاز الھضمى
  د/ سحر محمد حسانى
  ند/ لبنى محمد تاج الدی

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
أستاذ مساعد طب المناطق الحارة 

  والجھاز الھضمى
  أ.د/ حنان جالل عبد العظیم

NCT
03
٥٨٩٤
٣٠ 

١٧/٩/
٢٠١٨ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

Trial Study 

  

محمد أحمد 
مجاھد عبد 

النعیم 
  المصري

جراحة 
  دكتوراه  العظام

  التثبیت القذالي العنقي باستخدام لقمة القذال كنقطة ارتكاز جمجمیة.
Occipito-Cervical Stabilization Using Occipital 
Condyle As A Cranial Anchor 

جَنف الُحدابى الِخلقى قطع العمود الفقرى من الخلف إلصالح ال
 الصدر قطنى للمراھقین

Posterior Vertebral Column Resection For 
Correction Of Adolescent Thoracolumbar 
Congenital Kyphoscoliosis 

NCT035
٢٤٠٢٧ 

٨/٥/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  
أحمد خالد 

فتحي 
  سلیمان

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  اجستیرم

دراسة مقارنة بین عقاري دیكسمیدیتومیدین والفنتانیل كمساعدین 
لعقار البیوبیفاكین فى إحصار فوق الجافیة الصدریة فى اصابات 

 كسر الضلوع المتعددة
Comparative Study Of Dexmedetomidine And 
Fentanyl As Adjuvants To Bupivacaine For 
Thoracic Epidural Analgesia In Multiple 
Traumatic Fracture Ribs  

ضد الفنتانیل سلفات الماغنیسیوم دراسة مقارنة بین عقارى 
كمساعدین لعقار البیوبیفاكین فى إحصار فوق الجافیة الصدریة فى 

  اصابات كسر الضلوع المتعددة
Comparative Study Of Magnesium Sulfate Versus 
Fentanyl As Adjuvants To Bupivacaine For 
Thoracic Epidural Analgesia In Multiple 
Traumatic Fracture Ribs 

NCT035
95397 

٢٩/٧/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد عادل   
  عبد الكریم

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

المؤدیة إلى عدم استقرار الدورة الدمویة الناتج عن  التنبؤ باألسباب
عقار الدیكسیمیدایتومیدین للتھدئة لمرضى وحدة العنایة  استخدام

  المركزة الموضوعین على جھاز التنفس الصناعي وعواقبھا
Prediction Of Risk Factors Associated With 
Dexmedetomidine-Induced Hemodynamic 
Instability In Patients Under Intubated Mechanical 
Ventilation In Intensive Care Unit 

استخدام الموجات فوق الصوتیة لتقییم مھارات توظیف الرئة لدى 
  األطفال الذین یخضعون لعملیات جراحیة مجھریة مطولة

Ultrasonographic Assessment Of Lung 
Recruitment Maneuvers In Pediatric Patients 
Undergoing Lengthy Microsurgery Operations 

NCT035
57905 

٢٠/٦/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة
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15

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة 

أحمد 
محمد 
أحمد 
محمد 
  نصر

جراحة 
القلب 
  والصدر

  دكتوراه

األیمن الملحق بزرع جھاز مساعدة فشل البطین 
  البطین األیسر

Right Ventricular Failure Following 
Left Ventricular Assist Device 
Implantation 

وظیفة البطین األیمن بعد استبدال الصمام تقییم 
زمى یالمیترالى لمرضى القلب الرومات

 ىالمصاحب بارتفاع ضغط الشریان الرئو
Right Ventricular Function After 
Isolated Mitral Valve Replacement 
In Rheumatic Heart Disease Patients 
With Pulmonary Hypertension 

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوي
  أستاذ جراحة القلب والصدر
  أ.د/ أحمد محمد فتحي غنیم

  أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر
  د/ محمد عالء نادي عبد الحفیظ

  س جراحة القلب والصدرمدر

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوي
  أستاذ جراحة القلب والصدر
  أ.د/ أحمد محمد فتحي غنیم

  أستاذ جراحة القلب والصدر
  د/ محمد عالء نادي عبد الحفیظ
  مدرس جراحة القلب والصدر

  د/ أحمد عبد الجلیل أحمد
  مدرس أمراض القلب

NCT0
35
٤٩٠٥

٢ 

١٧/٥/
٢٠١٨ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 
 

 تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 
  

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

محمد حسان 
محمد 
  الصادق

جراحة 
  ماجستیر  العظام

یطة بجراحات العمود الفقري تدقیق إكلینیكي الستخدام المضادات الحیویة الوقائیة المح
  بدون تثبیت فى مستشفى أسیوط الجامعي

Clinical Audit On Perioperative Antibiotic Prophylaxis In Non-
Instrumented Spinal Surgeries In Assiut University Hospital 

تدقیق إكلینیكى الستخدام المضادات الحیویة الوقائیة المحیطة بجراحات العمود 
  الفقرى القطینى بدون تثبیت فى مستشفى أسیوط الجامعى

Clinical Audit On Perioperative Antibiotic Prophylaxis In Non-
Instrumented Lumbar Spinal Surgeries In Assiut University 
Hospital 

 
وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

اسراء محمد 
  عھدي عمر

األشعة 
  اجستیرم  التشخیصیة

دور الرنین المغناطیسي بخاصیھ االنتشار فى التفریق بین العقد اللیمفاویة االبطیھ 
  الحمیدة والخبیثة.

Role of MRI DWI in differentiation between benign and malignant 
axillary LNs.  

یة دور الرنین المغناطیسى بخاصیة االنتشار فى التفریق بین العقد اللیمفاویة االبط
  الحمیدة والخبیثة فى المرحلة االولى والثانیة فى سرطان الثدى

Role Of MRI DWI In Differentiation Between Benign And 
Malignant Axillary Lymph Nodes In Grade 1 And II TMN Of 
Breast Cancer 

 
وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

أالء محمد 
محمود 
  حمدي

األمراض 
جلدیة ال

والتناسلیة 
وأمراض 
  الذكورة

  دكتوراه

مقارنة بالبالزما الغنیة بالصفائح الدمویة  من الدھون تأثیر الخالیا الجذعیة المستخلصة
: فى الرجالفى حاالت الصلع الوراثي  بطریقة االقتطافعلى نتائج عملیة زراعة الشعر 

  دراسة اكلینیكیة  
Comparison of the effect of adipose derived stem cells versus 
platelet rich plasma on follicular unit extraction (FUE) hair 
transplantation in male androgenic alopecia: Clinical trial 

باإلضافة الي البالزما الغنیة بالصفائح  من الدھون تأثیر الخالیا الجذعیة المستخلصة
یة بالصفائح الدمویة وحدھا على نتائج عملیة زراعة البالزما الغنب مقارنةالدمویة 
  : دراسة اكلینیكیةفى الرجال ىفى حاالت الصلع الوراث بطریقة االقتطافالشعر 

The Effect Of Adipose Derived Stem Cells Combined With 
Platelet Rich Plasma Versus Platelet Rich Plasma Alone On 
Follicular Unit Extraction Hair Transplantation In Male 
Androgenic Alopecia: Clinical Trial 

NCT03
٣٨٨٨٤٠ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

تعدیل لجنة إشراف
 

 مجلسقرار ال لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم م

الشیماء حنفي برعي   ١
  األمراض الباطنة  هدكتورا  أبوطالب

  أ.د/ محمد حسام الدین حسن محمد مغربي
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ عصام الدین عبد المحسن محمد
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

  أ.د/ محمد حسام الدین حسن محمد مغربي
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ عصام الدین عبد المحسن محمد
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة
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16

  دا أحمد الزھني د/ ران
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  عالج األورام والطب النووي  دكتوراه  ھیام محمد محمود أحمد  ٢

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

  د/ عصام الدین سالم موسى
  ك البولیةأستاذ مساعد جراحة المسال

  د/ عبیر فائق أمین
  أستاذ مساعد عالج األورام

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

  د/ عصام الدین سالم موسى
  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

  د/ رحاب فاروق محمد
  أستاذ مساعد عالج األورام

وافق المجلس على ما جاء 
  جنةبقرار الل

جان جورج مكسویل  ٣
  عالج األورام والطب النووي  دكتوراه  سیما

  أ.د/ ھدى حسن عیسى
  أستاذ عالج األورام
  د/ عبیر فائق أمین

  أستاذ مساعد عالج األورام
  د/ آیات مرسي محمد 
  مدرس عالج األورام

  أ.د/ ھدى حسن عیسى
  أستاذ عالج األورام

  د/ عال نبیھ عبد الفتاح
  األورامأستاذ مساعد عالج 

  د/ آیات مرسي محمد 
  مدرس عالج األورام

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  عالج األورام والطب النووي  دكتوراه  نھال كمال علي ٤

  أ.د/ ھدى حسن عیسى
  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ مھا صالح محمد النجار
  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

  ند/ عبیر فائق أمی
  أستاذ مساعد عالج األورام

  أ.د/ ھدى حسن عیسى
  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ مھا صالح محمد النجار
  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

  د/ رحاب فاروق محمد
  أستاذ مساعد عالج األورام

  
  
  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  اض النساءالتولید وأمر  ماجستیر  آمال فتحي محمد ٥

  أ.د/ عالء الدین عبد الحمید یوسف
  التولید وأمراض النساء أستاذ

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

  أ.د/ أیمن حسین محمد شعماش
  التولید وأمراض النساءأستاذ 

  أ.د/ عالء الدین عبد الحمید یوسف
  التولید وأمراض النساء أستاذ

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

  د/ أبو بكر عباس متولي
  التولید وأمراض النساء أستاذ مساعد

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

الطب الطبیعي والروماتیزم   دكتوراه  شیماء صالح محمود 
  والتأھیل

  أ.د/ عصام أحمد محمد
  أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  نادیة محمد إسماعیل /د
  أستاذ مساعد الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  د/ محمد رؤوف عبد الرازق
  مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  أ.د/ عصام أحمد محمد
  أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  د/ نادیة محمد إسماعیل
  لأستاذ مساعد الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھی

  د/ محمد رؤوف عبد الرازق
  مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  د/ أحمد مرتضى فكري
  مدرس طب الفم وأمراض اللثة

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة
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  طب األطفال  دكتوراه  أسماء أحمد محمود أحمد 

  أ.د/ أحمد رشدي أحمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ إسماعیل لطفي محمد
  عد طب األطفالأستاذ مسا

  د/ حكمھ سعد فرغلي
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحي ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ إسماعیل لطفي محمد

  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ حكمھ سعد فرغلي

  أستاذ مساعد طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  ألطفالطب ا  ماجستیر  مریم عاطف نجیب حنین 

  د/ محمد أمیر فتحي
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ أمیر محمد أبو الغیط

  مدرس طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحي
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ أمیر محمد أبو الغیط

  مدرس طب األطفال
  د/ دعاء محمد رأفت محمود
  أستاذ مساعد طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

محمد عبد الكریم  عمرو 
  الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة  ماجستیر  محمد

  أ.د/ سوسن عبد العزیز الشرقاوي
  أستاذ متفرغ الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  د/ غادة علي فرغلي عمران
  أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  أ.د/ سوسن عبد العزیز الشرقاوي
  ي والسموم اإلكلینیكیةأستاذ متفرغ الطب الشرع

  د/ غادة علي فرغلي عمران
  أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  د/ دعاء محمد عبد الرحمن
  مدرس الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  طب القلب واألوعیة الدمویة  ماجستیر  رانیا رضا یعقوب 

  أ.د/ یحیى طھ كشك
  طب القلب واألوعیة الدمویةأستاذ 

  د/ خالد محمد عبد اهللا 
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  أ.د/ یحیى طھ كشك
  طب القلب واألوعیة الدمویةأستاذ 

  د/ خالد محمد عبد اهللا 
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ لبنى عبد الواحد
  أستاذ مساعد أمراض الباطنة

 وافق المجلس على ما جاء
  بقرار اللجنة

  
  

  استمرار القید:
  

تاریخ قبول   تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب
  مجلسقرار ال  السبب  الرسالة

وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة    ٢٠/٩/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  عام سادس وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل ماجستیر  ھبة اهللا رمضان عطیة
  جاء بقرار اللجنة

إلتمام الحصول على   ٢٢/٣/٢٠١٧  ٢٢/٣/٢٠١٥  ١٦/١٠/٢٠١٢    ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   التولید وأمراض النساء ماجستیر  نھال رضا ریاض
  الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة    ١٨/٣/٢٠١٤  ١٩/٤/٢٠٠٨  عام سابع وأخیر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  وراهدكت  ھند محمود أحمد الطاھر
  جاء بقرار اللجنة

وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة    ٢٠/١٠/٢٠١٥  ٢٣/١٠/٢٠١١    ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   طب القلب واألوعیة الدمویة  دكتوراه  نجوى أحمد عبد الرحمن
  جاء بقرار اللجنة

  
  تجمید قید:
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 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  التجنید  ستة أشھر   طب األطفال  ماجستیر  محمد نجیب خیري  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  سفره للخارج  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أبریل   لطب األطفا  دكتوراه  محمد صبري محمد  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ١/١٢/٢٠١٧عام اعتبارًا من   الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  دكتوراه  أمیرة محمد أحمد عثمان  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ٢٠١٨ثالثة أشھر اعتبارًا من أكتوبر   النساءالتولید وأمراض   ماجستیر  أمل ممدوح مصطفى  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ظروف سفره  ١/١١/٢٠١٨عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  دكتوراه  عبد المحسن عبد الحي محمد  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  سفره للخارج  ١/٨/٢٠١٨ارًا من عام اعتب  أمراض الكلى  دكتوراه  أحمد عصام محمد  

 
 2018ید السادة األطباء في التخصصات المختلفة لدرجة الماجستیر والدكتوراه في دور أكتوبر ق -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
 نظرًا لعدم تسجیل البحث خالل المدة القانونیة المحددة بالالئحة.كتوراه ید السادة األطباء في التخصصات المختلفة لدرجة الماجستیر والدقإلغاء  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 
ًا بأن�ھ تم�ت موافق�ة    ، علم� ٢٠١٨بص�فة نھائی�ة اعتب�ارًا م�ن أبری�ل       ٢٠١٧/٢٠١٨قید الطبیبة/ أشجان علي عبده قردش (الیمنیة الجنسیة) لدرجة الدكتوراه في األشعة التشخیصیة للعام الجامعي  -

 اإلدارة العامة للوافدین بالقاھرة على قیدھا.
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 
ج�زء م�ن الرس�وم    مھن�ي والبیئ�ي حی�ث أن�ھ ق�ام بس�داد       إعادة قید الطبیب/ ماجد سعید عبد اهللا بن علي الحاج (الیمني الجنسیة) الواف�د عل�ى نفقت�ھ الخاص�ة للتحض�یر لدرج�ة ال�دكتوراه ف�ي الط�ب ال          -

 المستحقة علیھ إلعادة قیده والسماح لھ بدخول االمتحانات 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
  
 
 دكتوراه في طب القلب واألوعیة الدمویة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. -مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ سحر سعود عبد المنعم محمد  -
  فق المجلس على ما جاء بقرار اللجنةوا
 
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب/ حازم كمال أحمد ماجستیر في جراحة العظام نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 
 سن ماجستیر في طب القلب واألوعیة الدمویة نظرًا لعدم تسجیل البحث خالل المدة القانونیة المحددة بالالئحة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ عزة شعشاعي ح -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
 لعدم تسجیل البحث خالل المدة القانونیة المحددة بالالئحة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ غادة محمد سعد ماجستیر في التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة نظرًا  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
 ة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ مریم موریس زخاري الدكتوراه في التشریح اآلدمي وعلم األجنة نظرًا لعدم الجدی -
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  قرار اللجنةوافق المجلس على ما جاء ب
  
 ة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ غادة عبد العظیم عبد الباري الماجستیر في األشعة التشخیصیة نظرًا لعدم الجدی -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
بش�أن إلغ�اء قی�د الطبی�ب/ مص�طفى محم�ود مرس�ي ال�دكتوراه ف�ي ط�ب القل�ب             ٢٦/٩/٢٠١٨والممت�د حت�ى    ٢٤/٩یخ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة السابق بت�ار  -

ع�ام التاس�ع   م�ع الموافق�ة عل�ى م�د القی�د لل     بناءا على تقریر المشرفین الذي یؤكد احراز تقدم ملموس فى الرسالة بع�د الحص�ول عل�ى تموی�ل للبح�ث      واألوعیة الدمویة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة، 
 واألخیر.

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة   -
-  
بشأن إلغاء قید الطبیب/ مص�عب س�میر محم�د الماجس�تیر ف�ي جراح�ة الم�خ واألعص�اب نظ�رًا لعم�ل            ٢٤/٦/٢٠١٨مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ  -

 التأخیر.مقنعة التعدیالت المطلوبة منھ وتقدیم أسباب 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة   -
-  
 لعدم الجدیة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ دالیا یحیى عبد الحمید إبراھیم دكتوراه في طب القلب واألوعیة الدمویة نظرًا  -
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة   -
-  
 مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ ماریانا رأفت فؤاد ماجستیر األشعة التشخیصیة.مذكرة للعرض على  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
  
  
  
  

فارم�ا وأش�عة    –ء وفس�یولوجي  وكیمی�ا  مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بش�أن اعف�اء الطبی�ب/ محم�د رمض�ان عب�د اهللا ماجس�تیر أم�راض الباطن�ة م�ن م�واد ماجس�تیر الكل�ى ج�زء أول (تش�ریح                -
 حسب اللوائح ودخولھ االمتحانات في باقي المواد. ٢٠١٦باطنة) وذلك الجتیازھم في امتحان دور أكتوبر -باثولوجي وباثولوجي إكلینیكي-عدوى وإدمان –میكرو وطفیلیات  –ووراثة 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
بتق�دیر   ٢٠١٦عدم دخول الطبیب/ أبانوب نجاتي وھبة ماجستیر جراحة العظام امتحانات الج�زء األول حی�ث أن�ھ اجت�از امتحان�ات الج�زء األول دور أبری�ل        مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  -

 جید جدًا.
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
 لنفسیة للطبیب/ شادي محمد صفوت محمد توفیق حسن.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األمراض العصبیة وا -

  ٠مع التوصیھ بمنحھ درجة الدكتوراه  وافق المجلس 
  
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في طب األطفال للطبیبة/ نجالء سامي محمد عثمان. -
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  ٠مع التوصیھ بمنحھا  درجة الدكتوراه  وافق المجلس 
  
 على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في التشریح اآلدمي وعلم األجنة للطبیبة/ أمنیة إبراھیم محمد مع التوصیة بمنحھا الدرجة.مذكرة للعرض  -

  ٠مع التوصیھ بمنحھا  درجة الدكتوراه  وافق المجلس 
  
 مذك -
-  
 ب/ محمد جمال عبد الرحمن مع التوصیة بمنحھا الدرجة.رة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األمراض الصدریة للطبی -

  ٠مع التوصیھ بمنحھا درجة الدكتوراه  وافق المجلس 
  

 -الماجستیر: بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة 
 التخصص االسم          

  العلوم الطبیة األساسیة (الھستولوجي)  ریھام إبراھیم السید
  األمراض الباطنة  كربیتر جمیل شا

  جراحة العظام  حنا ارمیا جاب اهللا
  التولید وأمراض النساء  اسالم سید محفوظ

  التولید وأمراض النساء  حمدي أبو الوفا أحمد
  جراحة المسالك البولیة  أحمد محمد علي حامد

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

 التخصص سماال          
  سمعیات  سناء مھران محمد قندیل 

  طب األطفال   إیمان بھاء الدین فوزي
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
   قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات: -

 التخصص االسم  م
  األشعة التشخیصیة  مصطفى طارق خلف الحسیني  ١
  ینیكیةالباثولوجیا اإلكل  الشیماء فھیم سلیمان علي  ٢
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  سحر أنور أحمد  ٣
  التولید وأمراض النساء  بیشوي ثابت جاد  ٤
  طب األطفال  نیفین أنور توفیق فانوس  ٥
  طب القلب واألوعیة الدمویة  الحسین أحمد محمد عیسى  ٦
  الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة  مروة محمد عواجة   ٧
  العین طب وجراحة  منال محمد رجائي  ٨
  الجراحة العامة  أحمد محمود محمد محمود  ٩
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  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
  ٠الثانى ) شفوى واكلینیكى مذكرة ِبشأن الموافقة على دخول الطبیب / ھشام فایق فؤاد _ مدرس مساعد الجراحة العامة أمتحانات الدكتوراه فى الجراحة العامة (الجزء

    القرار عدم الموافقة

  
   ٢٠١٨مذكرة بشأن نتیجة المادة االختیاریة لدرجتى الماجستیر والدكتوراه دور أكتوبر 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  

  ٠مذكرة بشان قبول رسالة الدكتوراه فى االمراض الصدریة للطبیبة / میادة كمال الدین ھاشم _ مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه 
  ٠التوصیھ بمنحھا  درجة الدكتوراه مع  وافق المجلس 

  
  


