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  الدراسات العلیا
م���ذكرة بش���أن إعتم���اد نتیج���ة الم���ادة االختیاری���ة ( ماجس���تیر / دكت���وراه ) م���ادة ( إدارة       ·

  ٠م  ٢٠١٩المستشفیات) دور أكتوبر 
 

 القرار : أعتمد المجلس النتیجة 
 

خطاب االستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن تغییر مس�مى   ·
 ٠الصحة العامة فى الدراسات السكانیة والصحة االنجابیة درجة الدكتوراه 

  

 ٠المجلس  وافقالقرار : 
 

خط��اب االس��تاذ ال��دكتور / وكی��ل الكلی��ة لش��ئون الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بش��أن تخف��یض   ·
  ٠رسوم الدراسات العلیا الخاصة بأطباء االدارة العامة للشئون الطبیة 

 ٠وافق المجلس القرار : 
 

ذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن إنشاء درجة خطاب االستا ·
 ٠الدبلومة المھنیة فى التعلیم الطبى 

  ٠ق المجلس وافالقرار : 
  

   ٢٠١٩/  ١٠/  ١٤محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ  ·
  ٠ق المجلس وافالقرار : 
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 اعتماد محضر لجنة الدراسات العلیا.

  

   مواضیع األبحاث:تسجیالت  
  

تاریخ  رقم التسجیل لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدرجة االسم
مجلسقرار ال  األخالقیات

وائل على 
محمد 
  إسماعیل

طب 
وجراحة 
  العین

  دكتوراه

الحقن داخل الجسم الزجاجي بمادة الرانیبیزوماب مقارنة بمزیج من الرانیبیزوماب 
وذمة البقعة الصفراء نتیجة النسداد الورید الشبكي والترایماسینولون اسیتات لعالج 

 الرئیسي
Intravitreal Injection Of Ranibizumab Versus Combination Of 
Ranibizumab And Triamcinolone Acetate For The Treatment Of 
Macular Edema Secondary To Central Retinal Vein Occlusion 

یمانأ.د/ كامل عبد الناصر سل  
طب وجراحة العین أستاذ  

 د/ إیھاب إسماعیل وصفي
طب وجراحة العین أستاذ مساعد  

 د/ ولید سعد الدین
  طب وجراحة العین مدرس

NCT0٥/٤/٢٠١٨ ٣٣٧٧٩٠٧ 

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

 بھاء مارینا
 بشري
    راغب

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

الموجات فوق باستخدام  " في الركبة وحولھااتكیستاله اشبأتقییم التكیسات والحویصالت "
 الصوتیة بالمقارنة مع التصویر بالرنین المغناطیسي

Ultrasound Evaluation Of Cysts And "Cyst-Like" Lesions In And 
Around The Knee In Comparison To Magnetic Resonance Imaging 

  أ.د /مصطفى ثابت حسین
  خیصیةأستاذ األشعة التش

  د/ عبیر حسین علي
  مدرس األشعة التشخیصیة

Nct23١٩/٣/٢٠١٩ ٨٨٥٩٨٦  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

أمیره عماد 
الدین عبداهللا 

  عثمان

األمراض 
  ماجستیر  الصدریة

اختبارات المجھود القلبى الرئوى فى تقییم ارتفاع ضغط الدم بالشریان الرئوى لدى 
  مزمنةمرضى السدة الرئویة ال

Cardiopulmonary Exercise Test In Evaluation Of Pulmonary 
Hypertension In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients 

  أ.د/ أشرف زین العابدین محمد
  أستاذ أمراض الصدر
  أ.د/ لمیاء حسن شعبان
  أستاذ أمراض الصدر
  د/ ولید جمال الدین خلیل
  مدرس أمراض الصدر

NCT04٢/١٠/٢٠١٩ ٠٣٥١٤٨  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

أماني أبو 
  العینین أمین

عالج 
األورام 
والطب 
  النووي

  دكتوراه

فیما قبل بدء العالج على التطور  ةتأثیر النسبة بین الخالیا اللیمفاویة إلى الخالیا وحیدة النوا
 لمرضى سرطان الكبد يالمرض

The Impact Of Pretreatment Lymphocyte To Monocyte Ratio On 
Clinical Outcome For Patient With Hepatocellular Carcinoma 

  أ.د/ طھ ذكي مھران
  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ عال نبیھ عبد الفتاح
  أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووي

  د/ أمل ریان إبراھیم
  وويأستاذ مساعد عالج األورام والطب الن

NCT03١٧/٣/٢٠١٩ ٨٦٩١٥١  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

عبد الرحمن 
حمدي محمد 

  محمود

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

تأثیر المزج بین اإلحصار الصدري المعدل واحصار المستعرضة الصدریة مقابل احصار 
 المعدل ناصبة الفقرات على تسكین ألم بعد عملیة استئصال الثدي الجذري

Effect Of Combined Modified Pectoralis And Transversus Thoracic 
Plane Blocks Versus Erector Spinae Block On Postoperative 
Analgesia Following Modified Radical Mastectomy 

  أ.د/ محمد حسن بكري
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ عال محمود محمد
  تخدیر والعنایة المركزةأستاذ ال

  د/ أبو العیون محمد عبد المحسن
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

NCT03٧/٤/٢٠١٩ ٩٠٣٢٢٤  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

جورج 
مجدي 
  نجیب

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

ن إحصار فوق الشق الصدري: مقارنة عشوائیة ما بی ىتقییم وظائف التنفس في مرض
  الجافیة الصدري وإحصار ما حول الفقرات باستخدام الموجات الصوتیة

Evaluation Of Pulmonary Function In Thoracotomy Patients; 
Randomized Comparative Study Between Sonographic Guided 
Thoracic Epidural And Paravertebral Analgesia 

  سید عسكرأ.د/ فاطمة جاد الرب ال
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  أ.د/ محمد جالل عبد الرحیم
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ خالد عبد الباقي عبد الرحمن

  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

NCT0١/٤/٢٠١٩ ٣٨٨٥٥٣٨  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة
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مروه محمد 
  محمد طلبھ

الباثولوجیا 
  ورام الدم الخبیثةأالدم في  ىمجر ىالكشف عن مسببات عدو  دكتوراه  كلینیكیةاإل

Detection Of Bloodstream Pathogens In Hematological Malignancies 

  أ.د/ حنان حارث عبد اللطیف
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ محمد زكریا عبد الرحمن
  یةأستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیك

  د/ أمل محمد حسني
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03٧/٤/٢٠١٩ ٨٩٦٨٨٠  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

اسراء ناجح 
  ماجستیر  أمراض دم  آدم ابراھیم

العالقة السریریة والمناعیة المحصلة لمرضى اللوكیمیا المیلودیة المزمنة المعالجین 
 رؤیة مستشفیات جامعة اسیوط :بمثبطات انزیم التیروزین كینیز

Clinical And Immunological Outcome In Chronic Myeloid 
Leukemia Patients Treated With Tyrosine Kinase Inhibitor: Assiut 
University Hospitals Insight 

  أ.د/ یسریة عبد الرحمن
  استاذ االمراض الباطنھ
  د/ محمد رمضان

  مدرس االمراض الباطنھ

NCT0١٣/٤/٢٠١٩ ٣٩٠٧٦٧٠  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

 
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا

  

التخص االسم
رقم  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة ص

  التسجیل
تاریخ 

مجلسار القر  االخالقیات

أالء 
محمد 
محمود 
  حمدى

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
 وأمراض
  الذكورة

  دكتوراه

باإلضافة الي البالزما الغنیة  من الدھون تأثیر الخالیا الجذعیة المستخلصة
البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة وحدھا على نتائج ب مقارنةبالصفائح الدمویة 

: فى الرجال ىفى حاالت الصلع الوراث بطریقة االقتطافعملیة زراعة الشعر 
  دراسة اكلینیكیة

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 

وكمساعد لعبور فعالیة لیزر ثانى اكسید الكربون المجزأ فى عالج الثعلبة منفردا 
  لدطرق العالج المختلفة خالل طبقات الج

Efficacy Of Fractional Carbon Dioxide Laser Alone And As 
A Transepidermal Drug Delivery For Different Modalities Of 
Treatment In Alopecia Areata 

NCT0
٢/١٠/٢٠١٩ ٤٠٠٣٣٧٦  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار اللجنة

حمد ا
صالح 
على 
  صالح

طب 
  دكتوراه  األطفال

نقص األوكسجین الدماغى فى األطفال حدیثى الوالدة: التشخیص المبكر 
  وعالج المضاعفات المرتبطة بھا

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

والتعبیر الجیني المعوي المرتبطة بالتھاب االمعاء والقولون  عوامل االلتھابات
  الناخر عند الخدج

Inflammatory Mediators And Intestinal Genes Expression 
Associated With Necrotizing Enterocolitis In Preterm Infants 

NCT0
٢/١٠/٢٠١٩ ٤٠٧٣٣٤٢  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار اللجنة

كیرلس 
وجدي 
نزیھ 
  بندري

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

اكتشاف الخثار الوریدي العدیم االعراض لدى مرضى طب النساء الذین 
 یعانون من االورام الحوضیة

Detection Of Asymptomatic Venous Thrombosis In 
Gynecological Patients With Pelvic Masses 

  م الندوب الرحمیة للوالدات القیصریةدور التصویر بالرنین المغناطیسي في تقیی
Role Of Magnetic Resonance Imaging In Evaluation Of 
Uterine Caesarean Section Scar Niche 

NCT0
٢٠/٥/٢٠١٩ ٣٩١١٦٢٢  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار اللجنة
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  تعديل لجنة إشراف

  مجلسقرار ال نة األشراف بعد التعدیللج لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

  العینطب وجراحة   ماجستیر على عمر محمد على

  أ.د/ سمیر یحیى صالح
  العینأستاذ طب وجراحة 

  د/ عبد السالم عبد اهللا
  العینأستاذ مساعد طب وجراحة 
  د/ ولید سعد الدین محمد

  العینمدرس طب وجراحة 

  أ.د/ سمیر یحیى صالح
  العینأستاذ طب وجراحة 

  د/ عبد السالم عبد اهللا
  العینأستاذ مساعد طب وجراحة 

  جمال أحمد صالح د/ محمد
  العینمدرس طب وجراحة 

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  دیانا شفیق ابراھیم غالى

  أ.د/ على رجائي عبد الحكیم
  األنف واألذن والحنجرة أستاذ

  الحي الحسیني د/ محمد أحمد عبد
  األنف واألذن والحنجرة مدرس

  أ.د/ على رجائي عبد الحكیم
  األنف واألذن والحنجرة أستاذ

  د/ محمد أحمد عبد الحي الحسیني
  األنف واألذن والحنجرة مدرس

  د/ نجالء سامي محمد عثمان
  مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

عالء محمد أبوزید عبد 
  األمراض الباطنة  دكتوراه اهللا

 أ.د/ یسریة عبد الرحمن أحمد
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ وائل أحمد عباس

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 أ.د/ یسریة عبد الرحمن أحمد
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ وائل أحمد عباس

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة
  أ.د/ حنان جالل عبد العظیم

  ا اإلكلینیكیةأستاذ الباثولوجی

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

   

  استمرار القيد:
  

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

عام سادس   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أبریل   جراحة العظام  ماجستیر   محمد یحیى محمد جالل
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/١١/٢٠١٦  ٢١/٤/٢٠١٣  وأخیر

١/١٠/٢٠١٩  
لالنتھاء من الرسالة 
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

عام ثامن   ٢٠٢٠حتى أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراه   أحمد سید إسماعیل عبد العال
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٢/٣/٢٠١٧  ٢٠/١١/٢٠١٢  وأخیر

٣/١٠/٢٠١٩  
رسالة لالنتھاء من ال

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة
عام تاسع   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراه   وائل مصطفى حسن

تم تشكیل لجنة فحص   ٢٤/٦/٢٠١٤  ٢٣/١٠/٢٠١١  وأخیر
٢٤/٩/٢٠١٩  

لالنتھاء من الرسالة 
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما جاء 
 ار اللجنةبقر

عام الحادي   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراه   محمد السید أحمد عرفة
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/١١/٢٠١٦  ١٩/١١/٢٠٠٩  عشر واألخیر 

١٠/١٠/٢٠١٩  
لالنتھاء من الرسالة 
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

الطب المھني   اجستیرم  حسام عبد الرحمن زناتي
  والبیئي

عام سادس   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أبریل 
الجتیاز امتحانات الدور الثاني   ٩/٢٠١٩  ١٩/٧/٢٠١٦  ١٩/٥/٢٠١٤  وأخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة
التخدیر والعنایة   ماجستیر  محمد یاسر یوسف

  المركزة
عام سادس   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أكتوبر 

تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/١١/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر
وافق المجلس على ما جاء   للحصول على الدرجة  ٧/١٠/٢٠١٩

 بقرار اللجنة
طب القلب   ماجستیر  آیات محمد صالح

  واألوعیة الدمویة
وافق المجلس على ما جاء   للحصول على الدرجة  --------   ١٨/١٠/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  عام سایع  ٢٠١٩عام اعتبارًا من أكتوبر 

 بقرار اللجنة
  
  



 ١٣
  
  
  ميد قيد:تج

  

 مجلسقرار ال السبب   المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة والده المریض  ----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أكتوبر   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  محمد حجاج ھاشم
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة والدین  -----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من سبتمبر   أمراض كلى  ماجستیر   عمارتینا میشیل ودی

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من سبتمبر   أمراض كلى  دكتوراه  أسماء حیدر عبد الرحیم
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من سبتمبر   مأمراض د  دكتوراه  ھبة محمد أحمد 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من سبتمبر   عالج أورام  دكتوراه   مي محمد ھمت
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أكتوبر   جراحة التجمیل  دكتوراه  سارة ضیفي أحمد

 

  
 قید السادة األطباء الماجستیر/ الدكتوراه في جمیع التخصصات. -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 

 مدة القانونیة المحددة لھم حسب الئحة كلیة الطب:الغاء قید األطباء اآلتي أسمائھم لدرجة الماجستیر لعدم الجدیة في الدراسة وعدم تسجیل موضوع الرسالة في ال -
  التخصص  الدرجة  االسم

  امراض صدریة  ماجستیر  یارا مصطفي كامل عيمان
  امراض صدریة  ماجستیر  مارلین رضا فھیم

  امراض صدریة  ماجستیر  علیاء حسین عبد العزیز
  طب اسرة  ماجستیر  اسراء صالح حسانین
  ید وأمراض النساءالتول  ماجستیر  مریم منتصر عفیفي

  التولید وأمراض النساء  ماجستیر  مینا جمیل عدلي
  التولید وأمراض النساء  ماجستیر  االء ماھر سید

  التولید وأمراض النساء  ماجستیر  بیشوي عاطف منیر
  التولید وأمراض النساء  ماجستیر  بیشوي قدیس رشدي
  طب االطفال  ماجستیر  مھا شلتوت حمید
  طب االطفال  ماجستیر  فیقاسماء محمد محمد تو

  الباثولوجیا االكلینیكیة  ماجستیر  امیرة احمد محمد كریم
  الباثولوجیا االكلینیكیة  ماجستیر  اسماء احمد سید
  الباثولوجیا االكلینیكیة  ماجستیر  ایات محمد حسن

  الباثولوجیا االكلینیكیة  ماجستیر  االء حسن محمد حسن الھواري
  شعة التشخیصیةاال  ماجستیر  احمد یحیى حفظ

  االنف واالذن والحنجرة  ماجستیر  غامیرة محمد احمد بكر
  االنف واالذن والحنجرة  ماجستیر  نھلة احمد عبد الحافظ

  طب وجراحة العین  ماجستیر  نجالء مصطفى عبد الحافظ
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  االمراض العصبیة والنفسیة  ماجستیر  الحسین محمد حسن
  ة الدمویةطب القلب واالوعی  ماجستیر  وفاء قاسم بدر

  طب القلب واالوعیة الدمویة  ماجستیر  ابراھیم سید عبد الحمید
  جراحة التجمیل  ماجستیر  عبداهللا ھاشم احمد
  االمراض الباطنة  ماجستیر  كارولین منیر توفیق
  االمراض الباطنة  ماجستیر  ھاجر عادل علي 
  أمراض الكلي  ماجستیر  فراج سید محمد
  اض الكليأمر  ماجستیر  مروة أحمد عثمان
  أمراض الكلي  ماجستیر  عماد عطا سعد

  أمراض الكلي  ماجستیر  إسراء جالل عبد المقصود
  جراحة العظام  ماجستیر  مینا كمال كامل
  عالج االورام  ماجستیر  أحمد جمال حسین
  الفارماكولوجي  ماجستیر  ماجي ابراھیم أنیس

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
 اء اآلتي أسمائھم لدرجة الماجستیر لعدم الجدیة في الدراسة وعدم استیفاء متطلبات تسجیل موضوع البحث حسب الئحة كلیة الطب:الغاء قید األطب -

  التخصص  الدرجة  االسم
 طب األطفال ماجستير  شيماء كامل أحمد محمد

  األشعة التشخيصية  ماجستير  عبد الرحمن أحمد عبد اهللا
  جراحة التجميل اجستيرم  صالح علي إبراهيم العازولي

 جراحة القلب والصدر دكتوراه  شريف الدسوقي شريف الدسوقي
  الباثولوجيا اإلكلينيكية  ماجستير  مريم خميس محمد
 التخدير والعناية المركزة دكتوراه أحمد صفوت شاهين
  األشعة التشخيصية  دكتوراه  سارة علي جمال

  لتشخيصيةاألشعة ا  ماجستير  لينا محمد فريد عبد الرحمن

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 

یول�وجي) لع�دم الجدی�ة ف�ي الدراس�ة واس�تنفاذ الم�دد        مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیبة/ نیفین عبد المحسن عباس لدرجة الدكتوراه في العلوم الطبی�ة األساس�یة (المیكروب   -
 ى الدرجة رغم مضي أكثر من ستة عشر عامًا على القید.القانونیة لتجمید القید وعدم الحصول عل

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
لحص�ولھا عل�ى    ٣١/١٠/٢٠١٨ا م�درس بت�ارخ   مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیبة/ رانیة نجیب محمد عب�د اهللا لدرج�ة ال�دكتوراه ف�ي األم�راض الص�دریة حی�ث ت�م تعیینھ�          -

 دكتوراه بمعادلة شھادة البورد األمریكي.درجة ال
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
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-  
-  
س�جیل الموض�وع ف�ي الم�دة المح�ددة ف�ي الالئح�ة        مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیب/ خالد محمد عالم لدرجة الدكتوراه ف�ي ط�ب األطف�ال لع�دم الجدی�ة ف�ي الدراس�ة وع�دم ت         -

 بب طبي مقنع لتجمید القید.ولعدم وجود س
 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
  في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیب/ شریف عبد الكریم محمد لدرجة الدكتوراه في التولید وأمراض النساء لعدم الجدیة  -
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

-  
  

 .نجوى أحمد عبد الرحمن /ةالخاصة بالطبیب طب القلب واألوعیة الدمویةكتوراه في قبول رسالة الد  -
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  -

  
 .أریج أحمد عبد اهللا تمام الخطیبالخاصة بالطبیب/  طب القلب واألوعیة الدمویةقبول رسالة الدكتوراه في  -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  

 .محمود محمد جابر حسنالخاصة بالطبیب/  الجراحةالة الدكتوراه في قبول رس -
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  

 مصطفى أحمد عبد الرحمن مع التوصیة بمنحھ الدرجةالخاصة بالطبیب/ التولید وأمراض النساء قبول رسالة الدكتوراه في  -
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  

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

 التخصص االسم
 العلوم الطبیة األساسیة (التشریح اآلدمي)  سالي سید أنور سید

  األمراض الباطنة  أحمد عبد القادر سلیمان
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
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 الماجستیر:باء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة قائمة بأسماء األط -

 

 التخصص االسم
  طب وجراحة العین  احمد عبد السمیع محمد علي

  الكیمیاء الحیویة  شیماء احمد عبد الرحمن
  طب االطفال  وفاء جمال عبد الناصر
  جراحة المسالك البولیة  محمد عماد الین انور

  امراض الدم االكلینیكیة  حمنسارة حسام عبد الر
  التخدیر والعنایة المركزة  حسین عماد حسین كامل

  التخدیر والعنایة المركزة  إبراھیم حسن علي محفوظ
  جراحة العظام  محمد عنتر على عبد الحمید

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
  

   جمیع التخصصات: فيقبول رسائل الماجستیر  - 
 التخصص االسم

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ء محمود عبد السالمآال
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

-  
 

 خالد ابو بكر خلف  الخاصة بالطبیب/  المناطق الحاره والجھاز الھضميطب قبول رسالة الدكتوراه في  -
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

 أعتماد نتیجة أمتحانات المواد االختیاریة فى دور أكتوبر ٢٠١٩ :- 
 الدكتوراه :- 

 مادة : الطب القائم على الدلیل 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 


