
 
 

٩

   العلیا الدراسات
  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 لمجلسا قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  اسیوط مستشفى فى البللورى االنسكاب اسباب انتشار  مدى دراسھ  ماجستیر الصدریة األمراض نعمان حسن سارة
   سنھ  خالل:   الجامعى 

Prevalence of Different aetiologies of pleural effusion 
in    Assuit University Hosiptal One Year Study  

 

  عثمان محمد حامد أحمد ٠د٠أ
  الصدریة األمراض أستاذ

  أحمد حسین خالد ٠د٠أ
  الصدریة األمراض مساعد أستاذ

  القادر عبد الدین عز راندا ٠د
 الصدریة األمراض مدرس

  موضوع یكون ان على المجلس  وافق
   كالتالى البحث 

اسیوط مستشفى فى البللورى االنسكاب اسباب
  سنھ خالل الجامعى 

Aetiologies of pleural effusion        
in    Assuit University Hosiptal: One
Year Study                                           

 

  ٠ الربوالشعبي مرض في االدرینالیة ٢ب لمستقبالت الجینیة األشكال تعدد ماجستیر الصدریة االمراض عسر محمود عزة
  المرض فى والتحكم المرض شدة بین العالقھ

          B2adrenergic receptor gene polymorphism in 
                  bronchial asthma:Relation to disease severity and 

                                                                             control 

  سید سالمة سوزان
 الصدریة االمراض استاذ

  محمد ربھ عبد علیاء. د.أ
 الصدریة االمراض استاذ

  الدین سعد محمد ھبھ. د.أ
 الھستولوجى استاذ

 

 

   T حرف شكل على الصناعي التنفس ألنبوبة االضافي االستخدام تأثیر ماجستیر الصدریة األمراض حمید أحمد غادة
  الصناعي التنفس جھاز من المزمنة ةالرئوی السدة مرضى فصل أثناء

The impact of additional T-piece trial on weaning of 
mechanically ventilated patients with chronic          
obstructive pulmonary disease                                    

  ابراھیم طلعت رأفت ٠د٠أ
  الصدریة األمراض أستاذ

  عزوز متولى أحمد ٠د
  الصدریة األمراض مدرس

  حسن عبداللطیف حسن٠د
 الصدریة األمراض مدرس

 

 

   بمحافطة األسمنت مصانع فى العاملین بین الھوائیة الشعب التھاب اكتشاف دكتوراه والبیئى المھنى الطب الخیاط رشدى مریم
  اسیوط

Detection of airway inflammations among workers at 
cement factories in Assiut Governorate 

  ظایط حسن حسین ٠د٠أ
القاھرة طب -والبیئى المھنى الطب أستاذ

  الدین شمس محمد رنده ٠د٠أ
 المجتمع وطب العامة الصحة أستاذ
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١٠

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

   الذین و الحوامل النساء فى الوریدیھ الدمویة الجلطات مخاطر تقییم ماجستیر النساء وأمراض التولید میالد علم شھاب
  وریدیة جلطات لدیھم و حدیثا وضعوا

Thromb-embolic Risk Assessment in Women who are   
       pregnant or recently delivered with Venous 
Thrombo-embolism. 

  كامل صالح حسن. د.أ
  النساء وأمراض التولید استاذ

  محمد حسین مصطفى. د
  النساء وأمراض التولید مساعد استاذ 
  محمود الدین عالء. د

 النساء وأمراض التولید مساعد استاذ

 

 

  المفسر غیر العقم في یجاورھا وما الرحم لبطانة الدمویة التغذیة تقییم  دكتوراه النساء وأمراض التولید عبدالرحمن أحمد مصطفى
  األبعاد ثالثي المقوى الدوبلر بواسطة 

Assessment of endometrial & subendometrial perfusion  
by 3D Power Doppler in unexplained infer lity                      

  عبداهللا الحمید عبد سید. د.أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  السمان محمد محمود على. د.ا
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  اسماعیل محمود الدین عالء. د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

  موضوع یكون ان على المجلس وافق
   كالتالى البحث 

   وما الرحم لبطانة الدمویة رویةالت تقییم
  بواسطة المفسر غیر العقم في یجاورھا

  األبعاد ثالثي المقوى الدوبلر 
Assessment of endometrial       

 and subendometrial perfusion  
by 3D Power Doppler in               
women with unexplained            

 infertility                          
   النوع لسكرىا بمرضى والوسطى الخارجیة باالذن العدوى عالج ماجستیر والحنجرة واألذن األنف شلقامى جمال أحمد

  الثانى
Management of infection of external and middle                 
ear in type II diabetic patients                                                   

  الشریف راغب محمد محمود.د.أ
  والحنجرة واألذن األنف أستاذ

  عثمان مصطفى محمد .د
  والحنجرة واألذن األنف مدرس

  خلیفة انور والء ٠د
 الباطنة االمراض مدرس

  موضوع یكون ان على المجلس وافق
   كالتالى البحث 

   الخارجیة باالذن العدوى معالجة
   النوع لسكرىا بمرضى والوسطى

  الثانى
Management of infection of 

 external and middle                 
ear in type 2 diabetic  patients 
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١١

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  ذلك تأثیر و معنقا استخراجھ مقابل مھیكال االیسر الثدى الشریان إستخراج دكتوراه والصدر القلب جراحة فرغلى محمد أحمد
  للقلب التاجیة الشرایین جراحة بعد القص عظمة جروح عدوى على 

Skeletonized versus pedicled internal thoracic artery         
 and risk of sternal   wound infection after coronary            

bypass surgery                                                           
 

  المنشاوى كمال محمد أحمد ٠د٠أ
   القلب جراحة قسم ورئیس أستاذ

  والصدر
  نادى عالء محمد ٠د

 والصدر القلب جراحة مدرس

  موضوع یكون ان على المجلس وافق
   كالتالى البحث 

   مقابل مھیكال االیسر الثدى الشریان إستخراج
   عدوى على ذلك تأثیر و معنقا استخراجھ
   الشرایین جراحة بعد القص عظمة جروح
  للقلب التاجیة

Skeletonized versus pedicled       
 Internal mammary  artery   and risk 

 of sternal   wound infection after  
coronary bypass surgery                               

                                                                  
 والمناعة المیكروبیولوجیا محمود إبراھیم اشرف

 الطبیة

   في المصریین الدم متبرعي في) بى( الخفي الكبدى الفیروس عدوي ماجستیر
  الجامعي أسیوط مستشفي

Occult Hepatitis "B" Virus Infection Among Egyptian            
Blood Donors in  Assiut University Hospital             

  عفیفى الحلیم عبد نھى ٠د٠أ
  الطبیة والمناعة المیكروبیولوجیا أستاذ

  كامل محمد نھلة ٠د
   والمناعة المیكروبیولوجیا مساعد أستاذ
 الطبیة

  موضوع یكون ان على  المجلس وافق
   كالتالى البحث 

  بین) بى( الخفي الكبدى الفیروس عدوي
  أسیوط مستشفي في المصریین الدم متبرعي 
  الجامعي 

Occult Hepatitis "B" Virus Infection 
Among Egyptian Blood Donors in     
 Assiut University Hospital                  

  الثدي سرطان عالج في التحفظي الجراحي العالج فاعلیة ماجستیر جراحة الحسن ابو عادل حاتم
Efficacy of Breast conservative therapy in management 

Of Breast cancer                                                                             

  مصطفى احمد طارق. م.أ
  الجراحة مساعد استاذ

  الفتاح عبد نبیھ عال. د
  االورام مدرس

  شحاتھ رفعت محمود. د
 الجراحة مدرس

  موضوع یكون ان على  المجلس وافق
   كالتالى االنجلیزیة بالغة البحث 

Efficacy of Breast conserving          
 surgery in the management Of         
 Breast cancer                                        
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١٢

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

  المجلس قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

   أحادي األكتئاب تمییز في الوظیفي المغناطیسي بالرنین التصویر دور دكتوراه التشخیصیة االشعة عید مختار محمد
  القطب ثنائي و القطب

Role of functional magnetic resonance imaging in                
distinguishing unipolar and bipolar depression                     

  سید العزیز عبد سامى ٠د٠أ
  التشخیصیة األشعة أستاذ

  محمود ھاشم مصطفى ٠د
  التشخیصیة االشعة مساعد أستاذ

  العال عبد محمد شریف ٠د
 التشخیصیة األشعة مدرس

 

 

   واالوعیة القلب طب النور عبد ممدوح ماریان

 الدمویة

   المستشفى داخل السریریة النتائج من بكل الجلوكوز تحمل اختالل عالقة ماجستیر
   متالزمة من یعانون الذین المرضى فى التاجى الشریان مرض وشدة

  الحادة التاجى الشریان
Correlation between impaired glucose tolerance and both  

in – hospital clinical outcomes and severity of coronary 
 artery disease in patients with acute coronary syndrome 

  كشك طھ یحیى ٠د٠أ
  الدمویة واالوعیة القلب طب أستاذ

  حلمى الرحمن عبد حاتم ٠د
  الدمویة واالوعیة القلب طب أستاذ

  فرغل القاسم ابو محمد ٠د
  واالوعیة القلب طب أستاذ مدرس

 الدمویة 

  موضوع یكون ان على المجلس وافق
   كالتالى البحث 

  الحالة بشدة الجلوكوز تحمل اختالل عالقة
  المرضى فى المدى قصیرة والمخرجات 
  التاجى الشریان متالزمة من یعانون الذین 
  الحادة 

Correlation between impaired 
 glucose tolerance with the 

 severity and short term outcomes
 of acute coronary syndrome 
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١٣

     جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

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

   ضغط وارتفاع الثانى النوع السكر مرضى فى ادیبونكتن ماجستیر االكلینیكیة الباثولوجیا یوسف سید ایات
  الدم

A diponec ne in type2 diabetes                         
mellitus hypertension                                       

   الثانى النوع السكر مرضى فى ادیبونكتن
Adiponec ne in type2 diabetes               

Mellitus                                                            



 

  مرضى فى االنبوبة نزع فشل ادارة وعالج تشخیص دكتوراه الصدریة االمراض المعز عبد صالح مروة
  المزمنة الرئویة السدة 

Predictors and management of extubation 
 Failure  in chronic obstructive pulmonary     

Disease                                               

  مرضى فى االنبوبة نزع فشل ومعالجة منبئات
  المزمنة الرئویة السدة 

Predictors and management of extubation 
 Failure  in chronic obstructive pulmonary     

Disease                                               

 

 

  حاالت فى حلزونات بواسطة استئصالھ قبل الطحال شریان سد ماجستیر الجراحة صادق الناصر عبد الرحیم عبد
  الصعبة الطحال استئصال وحاالت الشدید التضخم 

Preoperative splenic artery embolization by coils in  
patients with huge splenomegaly and those with      
 difficult splenectomy                                                       

  حاالت فى الطحال سرة فى تفرعھ قبل الطحال شریان سد
  الصعبة الطحال استئصال وحاالت الشدید التضخم

Preoperative distal splenic artery embolization   
In patients with huge splenomegaly and              
 those with difficult splenectomy                           

 

 

     جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

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

  والمناعة المیكروبیولوجیا حسن محمد اسماعیل اهللا ھبھ

 الطبیة 

   المرضى على) ب( الكامن الفیروسى الكبدى االلتھاب تاثیر دكتوراه
  مصر صعید فى) ج( الكبدى بالفیروس المصابین وغیر المصابین

Impact of occult hepatitis (B) virus infection on        
patients with or without hepatitis (C) infection in    

upper Egypt                                                    

   المرضى على) ب( الكامن الكبدى بالفیروس االصابة تاثیر
  مصر صعید فى) ج( الكبدى بالفیروس المصابین

Impact of occult hepatitis (B) virus infection on        
patients with hepatitis (C) infection in                       

upper Egypt                                                                  

 

 

   تجدد على والكركم العظمى النخاع زراعة تاثیر على نسیجیة دراسة دكتوراه الھستولوجى بكر حسن مروة
  بالستربتوزوتوسین المستحث بالسكرى المصابة الجرذان فى البنكریاس

Histological study on the effect of bone marrow            
 transplantation combined with curcumin on                  
pancreatic   regeneration in sterptozotocin induced     
diabetic rats                                                                           

  على والكركم العظمى النخاع زراعة تاثیر على نسیجیة دراسة
  بالسكرى المصابة الجرذان فى البنكریاس تجدد 
  بالستربتوزوتوسین المستحث 

Histological study on the effect of bone marrow        
 transplantation and curcumin on pancreatic               
 regeneration in sterptozotocin induced diabetic        
 rats                                                                                       
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١٤

  

  

  

    االشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

 المجلس قرار  التعديل قبل االشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع  التعديل قبل االشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  الدین كمال میادة

 ھاشم

  القصبة ضیق مرضى وعالج تقییم دكتوراهالصدریة االمراض
  الحنجرى التنبیب بعد الھوائیة 

Assessment and management  
of patientsb with                          

post-intubation stenosis           

  محمد العابدین زین اشرف. د.أ
  الصدریة االمراض أستاذ

  شعبان حسن لمیاء. د
  الصدریة راضاالم مساعد أستاذ

  جاد فرغلى شرین. د
 الصدریة االمراض مدرس

   التنبیب مرضى بین الھوائیة الممرت تقییم
   لالمراض المركزة العنایة بوحدة الحنجرى
  الصدریة

   Assessment of airway among        
 patients with endotracheal              
intubation in respiratory intensive 
care unit                             

  محمد العابدین زین اشرف. د.أ
  الصدریة االمراض أستاذ

  شعبان حسن لمیاء.د
  الصدریة االمراض مساعد أستاذ

  جاد فرغلى شرین. د
  الصدریة االمراض مدرس

  محمد جالل الدین حسام. د
 التشخیصیة االشعة مساعد أستاذ
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١٥

    إشراف لجنة تعديل

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

  مصطفى الحمید عبد صفیة .د.أ ماجستیر المركزة والعنایة التخدیر شاھین صفوت أحمد
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  كامل ظریف عماد. د
 المركزة والعنایة التخدیر مدرس

  مصطفى الحمید عبد صفیة .د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  كامل ظریف عماد. د
  المركزة والعنایة التخدیر مدرس

  صدیق اسماعیل محمد .د
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا مدرس

 

 

  محمد عطوة مھا د.أ ماجستیر                                                                                                                             االكلینیكیة الباثولوجیا  ھاشم احمد مھا
        االكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

   الدین نصر ایمان.د
                                                                                                                             االكلینیكیة الباثولوجیا

  محمد عطوة مھا. د.أ
        االكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  على محمود ابتسام. د
        االكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

  جبر عادل. د
 االورام عالج مدرس

 

 

  عبداهللا محمد الزھراء فاطمة ٠د٠أ ماجستیر الطبیعى الطب ابراھیم احمد دالیا
  الطبیعى الطب استاذ

  العیون ابو ابراھیم زھراء ٠د
  الطبیعى الطب مساعد استاذ

  جمعة حسنین سمر ٠د
 الطبیعى الطب مدرس

  عبداهللا محمد الزھراء فاطمة ٠د٠أ
  الطبیعى الطب استاذ

  العیون ابو ابراھیم زھراء ٠د
  الطبیعى الطب مساعد استاذ

  جمعة حسنین سمر ٠د
  الطبیعى الطب مدرس

  شحاتھ احمد غیداء ٠د
 والنفسیة العصبیة االمراض استاذ

 

 

  المجید عبد محفوظ عزة ٠د٠أ ماجستیر الجلدیةوالتناسلیة االمراض حسانین ریاض ریم
  والتناسیلة الجلدیة االمراض استاذ

  الحافظ عبد زیان ھشام ٠د
 والتناسلیة الجلدیة االمراض مساعد استاذ

  المجید عبد محفوظ عزة ٠د٠أ
  والتناسیلة الجلدیة االمراض استاذ

  الحافظ عبد زیان ھشام ٠د
  والتناسلیة الجلدیة االمراض مساعد استاذ

  سید كامل سھیر ٠د
 االكلینیكیة الباثولوجیا مساعد استاذ

 

 

  

  

  

  

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

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


 
 

١٦

    إشراف لجنة تعديل

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

   الحارة المناطق طب حسن عطیة ولید

 الھضمي والجھاز

  الرحمن عبد الطاھر محمد. د.أ دكتوراه
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب أستاذ

  عكاشة حسن حسین. د.أ
  القاھرة جامعة – الباطنة االمراض أستاذ

  محمد السالم عبد نادیة. د.أ
 الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس

  الرحمن عبد الطاھر محمد. د.أ
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب أستاذ

  عكاشة حسن حسین. د.أ
  القاھرة جامعة – الباطنة االمراض أستاذ

  محمد الصبور عبد محمد. د
 الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس

 

 

  : قيد تجميد

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم

 طفل رعایة ٢٠١٤ ابریل من اعتبارا عام لمدة األطفال طب دكتوراه القادر عبد على الشیماء 

 

 

الماجستیر لدرجة األطباء السادة بعض قید استمرار بشأن الكلیة مجلس علي للعرض قائمة  

  

العظام جراحة في الماجستیر لدرجة قطب الدین صالح محمد/  الطبیب قید اعادة  

   

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع محمود محمد موسى محمد /  للطبیب العظام جراحة في الدكتوراه رسالة قبول 

 وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع فراج محمد شحات أحمد /  للطبیب الدمویة االوعیة جراحة في الدكتوراه رسالة قبول 

  درجة الدكتوراه  وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 
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١٧

 

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع محمد أحمد عدنان /  للطبیب الھضمى والجھاز الحارة المناطق طب في الدكتوراه رسالة قبول 

  درجة الدكتوراه  وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

  

  

محمود النبى عبد ابراھیم  الھضمى والجھاز الحارة المناطق طب 

 

  الھضمى والجھاز الحارة المناطق طب    على مرزوق محمد نجالء

  

علیھ المستحقھ الرسوم سداد  بعد الماجستیر لدرجة عبود الھادي عبد احمد/  الطبیب قید عادةإ بشأن الكلیة مجلس علي للعرض مذكرة  

  

  .٢٠١٥ أكتوبر دور والدكتوراه الماجستیر لدرجتي األطباء السادة قید

  

  العلیا للدراسات للتسجیل المتقدمین للطالب القبول معاییر
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١٨

 

 

الدكتوراه لدرجة األطباء السادة بعض قید استمرار بشأن الكلیة مجلس علي للعرض قائمة  

  

                
  قائمة

  للعرض علي مجلس الكلیة                                                                                    
  بشأن استمرار قید بعض السادة األطباء لدرجة الماجستیر                                                                  

  

 القید مد فترة التخصص االسم
 ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة النساء وأمراض التولید محمد الدین صفي صحراء
 ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة االكلینیكیة الباثولوجیا الحمید عبد أحمد ھاجر
 ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة العظام جراحة دمیان سامي بیشوي
 ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة العظام جراحة العظیم عبد حشمت أحمد
 ٢٠١٥ ابریل  من اعتبارا عان لمدة الكلي أمراض علي الرحیم عبد محمد
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١٩

  

 قائمة  

  للعرض علي مجلس الكلیة                                                                                       

بشأن استمرار قید بعض السادة األطباء لدرجة الدكتوراه                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القید مد فترة التخصص االسم

 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  العین وجراحة طب  محمد محمد إسالم
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  الدمویة األوعیة  جراحة النجار حسني بكر أبو محمد أشرف
  ٢٠١٧/  ٢٠١٦ أكتوبر حتي  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب أحمد محمد عدنان
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي   التجمیل جراحة  شوقات محمد عوني
  ٢٠١٧/  ٢٠١٦ أبریل حتي  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مرزوق محمد نجالء
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب سلیمان حسن وسام
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب محمد خلف مروة
  ٢٠١٧/  ٢٠١٦ أكتوبر حتي  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب صالح محمد عمر
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  والكلي البولیة المسالك جراحة سنوسى العزیز عبد محمد
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  والكلي البولیة المسالك جراحة محمد رضا أحمد
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  والكلي البولیة المسالك جراحة فدان ابو إبراھیم حسن عمرو
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  والكلي البولیة المسالك جراحة خلیل محمد محمود مجدي محمود
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي   البولیة المسالك جراحة  زرزور حسین على محمد
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  والكلي البولیة المسالك جراحة جابر الفتاح عبد عمرو
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  والكلي البولیة المسالك جراحة إبراھیم البدرى أحمد
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  العظام جراحة رفاعى أحمد عمر
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  العظام جراحة محمد مرسى محمد
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  العظام جراحة صادق مصطفى القط عامر
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  العظام جراحة عرفھ أحمد السید محمد
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  اإلكلینیكیة الباثولوجیا على جالل حنان
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  العین وجراحة طب صالح جمال محمد

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

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


 
 

٢٠

 

 

 

 

 

  

   ٠ الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع الرحمن عبد محمد دعاء/  للطبیبة االكلینیكیة والسموم الشرعى الطب فى الدكتوراه رسالة ومناقشة فحص لجنة قبول بشأن مذكرة/  

  درجة الدكتوراه ا وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

  

  

  ٢٠١٥/   ٢٠١٥ أبریل من أعتبارا بالقسم الدكتوراه لدرجة المنعم عبد سعود سحر/  الطبیبة قید أستمرار بشأن  الدمویة واالوعیة القلب طب قسم خطاب

  

  ٢٠١٥/   ٢٠١٥  أكتوبر من أعتبارا بالقسم الدكتوراه لدرجة  الحمید عبد یحیى دالیا/  الطبیبة قید أستمرار بشأن  الدمویة واالوعیة القلب طب قسم خطاب

  

   الدكتوراه درجة  بمنحھ التوصیة مع محمد محمد الدین نصر/  للطبیب الطفیلیات فى الدكتوراه رسالة قبول بشأن مذكرة

  درجة الدكتوراه  وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

 

 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  اإلكلینیكیة الباثولوجیا صبحى إبراھیم غادة
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  العظام جراحة اهللا عبد إكرام أحمد
  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  أبریل حتي  العظام جراحة النادى عثمان بالل

 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  العظام جراحة  أحمد الرحیم عبد حمدان
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥ أكتوبر حتي  العظام جراحة القوى عبد فاروق أیمن

 ٢٠١٥/٢٠١٦ أكتوبر حتي الطبیعي الطب  حسین سعد یاسمن
 ٢٠١٥/٢٠١٦أكتوبر حتي الطبیعي الطب أحمد محمد الخالق عبد آالء
 ٢٠١٥/٢٠١٦ أكتوبر حتي الطبیعي الطب  شریف عاطف یسرا
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