
 ٩

  الدراسات العلیا     
  

   ٢٠١٥* أعتماد نتیجة الدكتوراه الجزء الثانى دور أكتوبر 
  القرار : أعتمد المجلس النتیجة  

  

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

عن  ناتجالكلي ال اللللمناعه في اعت المثبطهو  لفاعلةتي ا يمفاويةبين الخاليا الل العالقة ماجستير الباطنة االمراض اهللا صفوت جالل هبه ١
  السكريالثانى من داء  نوعال

Correlation Between Immunoeffector And Immunosuppressive T 
Cell Subsets In Type 2 Diabetic Nephropathy 

  .د. محمد حسام مغربىأ
  الباطنة اضاالمر استاذ

  حسنى محمد ءوال .د.أ
  الباطنة مراضاال مدرس

  بر. نهى جاد
 االكلينيكية لباثولوجياا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  نور محمد مصطفى ٢
 داحم 

 تاللالصدرية فى مرضى االع ذبحةال يصفى تشخ ساسيةالتروبونين عالى الح قيمة ماجستير الباطنة األمراض
  الكلوى المزمن

The Value Of The Highly Sensitive Troponin T For Diagnosis Of 
Acute Coronary Syndrome In Chronic Kidney Disease 

  عشرى ودعلى محم محمود.د. أ
  الباطنة المراضا أستاذ

  .د. اسامة احمد ابراهيمأ
 االمراض الباطنة أستاذ

الق    رار : واف    ق المجل    س بع    د تع    دیل  
  عنوان البحث الى:

التروبونين فى تشخيص الذبحة  مةقي
فى مرضى االعتالل الكلوى  لصدريةا

  المزمن
قسم  من شرفم إضافةتوصية ب مع

 كيةالباثولوجيا االكليني

الجلديــة  االمــراض عبد الرحيم محمد اسماء ٣
 يةوالتناسل

  ناثنمو الشعر في اال هحبوب منع الحمل علي حب الشباب وزياد تاثير  ماجستير
Effect Of Oral Contraception On Acne and Hirsutism In Females 

  .د. عالء عبد العال مباشرأ
  لتناسليةوا جلديةال االمراض استاذ

  .د. هشام عبد الرحيم عبد الباسطأ
ــتاذ ــا اس ــاال عدمس  باثولوجي
  االكلينيكية

  . ايمان محمد كمال يوسفد
ــدرس ــراض م ــة  االم الجلدي
 والتناسلية

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 ١٠
 

الجلديــة  االمــراض صالحمحمد  منال ٤
 والتناسلية

  بهاقمرضي ال لديبجوده الحياه  هاوالقلق وعالقت االكتئاب تقييم ماجستير
Assessment Of Depression And Anxiety And Its Relation To 
Quality Of Life In Vitiligo Patients 

  محمد عبد المجيد نصاف.د. اأ
  ةوالتناسلي ديةاالمراض الجل استاذ

  . دعاء سمير سيدد
مساعد االمـراض الجلديـة    استاذ

  والتناسلية
  خليفة الدين سام. حد

 مساعد الطب النفسى استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 حارةال لمناطقا طب عبدالرؤوف لبدرىا دعاء ٥
 والجهاز الهضمى

 الكبدى االلتهاب لعالج) سيميبريفير-سوفوسبوفير( العالجى النظام أمان و كفاءة ماجستير
  )الصحة وزارة( الهضمى الجهاز و للقلب سوهاج مركز فى" سى" المزمن الفيروسى

Efficacy And Safety Of Simeprevir-Sofosbuvir Combined Therapy 
For Treatment Of Chronic Hepatitis C Virus Infection In Sohag 
Cardiac And Digestive Center (Ministry Of Health) 

  عثمانمحمود  اشرف.د. أ
 ارةالحــ المنــاطقطــب  اســتاذ

  الهضمى الجهازو
  . ناهد احمد على مخلوفد

الحارة  مناطقمساعد طب ال استاذ
  الهضمى ازوالجه

  السيد روقفا احمد. د
طـب المنـاطق الحـارة     مدرس

 مىالهض جهازوال

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  بعد تعدیل العنوان الى: اللجنة بقرار
 العالجى النظام أمان و كفاءة

 االلتهاب لعالج) سيميبريفير-سوفوسبوفير(
  "سى" المزمن الفيروسى الكبدى

Efficacy And Safety Of 
Simeprevir-Sofosbuvir 
Combined Therapy For 
Treatment Of Chronic Hepatitis 
C Virus Infection 

  الرجال رامادولمدمنى الت ىفى هرمونات الجنس لد التغييرات ماجستير النفسى الطب محفوظ فهيم مينا ٦
Male Sex Hormone Affection In Patients With Tramadol 
Dependence 

  . عالء الدين محمد درويشد.أ
  الطب النفسى استاذ

  مد. حسام الدين خليفة احد
  الطب النفسى ساعدم استاذ

  بره. رومانى حسنى جد
 الطب النفسى مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  بعد تعدیل العنوان الى: اللجنة بقرار
 هرمونات لىع ولادمان التراماد تأثير

  رجالال عندالجنس 
 

 طبالعامة و الصحة شحاته عبد الفتاح راندا ٧
 عالمجتم

أللتهابات الجهاز التنفسى  سبةالرعايه المتكاملة للطفل المريض بالن تراتجيةاس تقييم ماجستير
  أسيوط بمدينةوالطفولة  ومهاألم رعايةل كدوانى كزبمر لحادةا

Assessment Of Integrated Management Of Childhood Illnesses 
Strategy Regarding Acute Respiratory Tract Infections At 
Kedwany Maternal And Child Health Center, Assiut City 

  ى.د. احمد محمد محمود حانأ
وطــب  مــةالصــحة العا اســتاذ
  المجتمع

  عبد الخالق مد.م. اكرام محأ
الصحة العامة وطب  عدمسا استاذ
 معالمجت

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 ١١

 

ــد احمد محمد حمدم غادة ٨ ــراض  التولي وأم
 نساءال

و عوامل  عدلالحمل . م أثناءاألسفل من الجهاز البولي  ءللجز مستجدةال األعراض ماجستير
  و التأثير علي نوعية الحياة راألختطا

New Onset Lower Urinary Tract Symptoms In Pregnancy: 
Prevalence, Risk Factors And Effect On Quality Of Life 

 

  اهللا ح. محمد محمود فتد.أ
  التوليد وأمراض النساء استاذ

  حمدابراهيم م راهيم. ابد
 وأمراض النساء وليدالت مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  على عيدبل محمد ٩
 جعفرىال 

  الهيدروستاتيكي بالضغط اعهإرج دبع االمعاء تداخل ماجستير الجراحة
Recurrent Intussusception  After Hydrostatic Reduction 

  .د. محمد عبد القادر عثمانأ
  الجراحة أستاذ

  مابراهي على ابراهيم. د.أ
 حةالجرا أستاذ

الق   رار : واف   ق المجل   س  بع   د تع   دیل     
  العنوان الى:

إرجاعه  بعد المرتجع عاءاالم تداخل
  الهيدروستاتيكي لضغطبا
 

  البعيد السفلي البولي االحليل ناسور معدل لخفض بروتوكول ماجستير التجميل جراحة سعد غيث نبيل ١٠
A Protocol For Lowering The Rate Of Distal Penile Hypospadias 
Fistula 

  فىمحمود العطي .د.أ
  التجميل احةجر استاذ

  وائل سعد الدين .د
 التجميل جراحة مساعد استاذ

بع    د تع    دیل  الق    رار : واف    ق المجل    س 
  العنوان الى:
 معدل لخفض جديد عالجى بروتوكول

  البعيد السفلي البولي االحليل ناسور
A New Management Protocol 
For Lowering The Rate Of 
Distal Penile Hypospadias 
Fistula 

  لذراعينترهالت ا جعال ارزميةالليزر على خو تأثير دكتوراه التجميل   جراحة صطفىمحمد م ايمن ١١
Impact Of Laser On The Algorithm For Management Of Arm 
Lipodystrophy 

  .د. عاصم حسين كاملأ
  لجراحة التجمي استاذ

  بولمق مد. محد
  جراحة التجميل اعدمس استاذ

  عبد الحميد يد. محمود سد
 ميلجراحة التج مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  الليزك   عملياتوعالج جفاف العين بعد  تقييم ماجستير وجراحة العين طب كريممحمود عبد ال سامية ١٢
Evaluation And Management Of Post LASIK Dry Eye 

  مسعوداحمد محمد  على .د.أ
  العينطب وجراحة  أستاذ

  لحصا يىسمير يح .د.أ
  ينطب وجراحة الع أستاذ

  احمد محمود فتح اهللا .د
 العين احةطب وجر مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 ١٢
ــة محمود على عباس وليد ١٣ ــالك  جراح المس

 البولية
 لمثانةالجذري ل للتحويل مسار البول بعد االستئصا تلفةللطرق المخ لحياةنوعية ا تقييم ماجستير

  البولية
Quality Of Life Assessment Of Urinary Diversion After Radical 
Cystectomy 

 

  . احمد محمد الطاهرد.أ
  بوليةجراحة المسالك ال استاذ

  اهيماسامة ابر ب. ايهاد
  البولية لمسالكا جراحة ساعدم استاذ

  محمد معين مد. احد
 البولية لمسالكا ةجراح مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

الحوض  مفصلو  الحركةالصناعى الكامل مزدوج  الحوضمفصل  ينب نةمقار دراسة  دكتوراه العظام جراحة عالء الدين مصطفى محمد ١٤
 ذفى حاالت كسور عنق عظمة الفخ القطبالصناعى النصفي ثنائي 

Comparative Study Between Dual Mobility Cup (DMC) THR And 
Bipolar Hemiarthroplasty In Displaced Femoral Neck Fractures 

  امام خليفة اسر.د. يأ
  ظامالع راحةج أستاذ

  منعم. حاتم محمد عبد الد.أ
  جراحة العظام مساعد أستاذ

  نمهرا الحميد. محمد عبد د
 العظام ةجراح مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  عبر الجلد اعيةالرب العضلةبواسطة قطع وتر  خلقيخلع مفصل الركبة ال اصالح  ماجستير عظامال جراحة صالحالمجيد عبداهللا  عبد   ١٥
Percutaneous Quadriceps Tenotomy For Treatment Of Congenital 
Dislocation Of The Knee 

  كمال احمد محمد الجعفرى .د.أ
  العظام حةجرا أستاذ

  وائل يوسف العادلى   .د.أ
  جراحة العظام استاذ

  نخالد حس محمد .د
 امجراحة العظ مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

مساعد في  ملطبيعي" كعا حليكم يثا" المقدم حدستيفيااستخدام سكر ال كانيةام دراسة دكتوراه الفارماكولوجى حمدى عبد الحميد دعاء ١٦
  سكرمرض ال عالج

Potential Utility Of "Stevia", A Newly Introduced Natural 
Sweetener As An Adjunct Agent In Treating Diabetes Mellitus 

  ينالدين احمد حس ء.د. عالأ
  وجىالفارماكول استاذ

  . اسراء السيد محمد عشرىد
 ولوجىالفارماك مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــا جمال عبد المالك سلمى ١٧  الميكروبيولوجيـ
 الطبية عةوالمنا

  سرطانجينى لل جالخلية كعال ةلدور الموجهالجينى  النسخ ماجستير
Cell Cycle-Targeted Gene-Editing For Cancer Gene Therapy 

 

  .د. محمد على محمد الفقىأ
ــتاذ ــة  اس ــا والمناع الميكروبيولوجي

  طبيةال
  .د. ياسوهيروا كياأ

 جينـى وحدة الفيروسات العالج ال مدير
  امريكا –بطب مايوكينك 

  الرحمن دعب . شيرين احمدد
ــتاذ ــا   اس ــاعد الميكروبيولوجي مس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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    األشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير
  

 المجلس قرار  التعديل عداألشراف ب لجنة بعد التغيير  البحثموضوع   األشراف قبل التعديل لجنة البحث قبل التغيير     موضوع   الدرجة التخصص   االسم م
  طب محمد الصغير اشرف ٢٠

 األطفال 
 قييمالشعبى المرن فى ت المنظار دور دكتوراه

الرضع  ىف تمرضوضاء التنفس المس
  واالطفال

Role Of Flexible Fibrooptic 
Bronchoscopy In Evaluating 
Infants And Children With 
Persistent Noisy Breathing 

  السعيد مد.د. مصطفى محأ
  طب األطفال أستاذ

  . فاطمة عبد الفتاح علىد.أ
  طب األطفال أستاذ

  فصيح در.د. ناأ
طـب   – االطفـال طـب   مدرس
 ندريةاالسك

 لصغرىا ئيةبعض العناصر الغذا توىمس
الميكروب  بعدويفى األطفال المصابين 

  الحلزوني
 Serum Level Of Some 
Micronutrients In Children 
Infected With Helicobacter 
Pylori 

  .د. فردوس هانم عبد العالأ
  طفالطب األ أستاذ

  ابراهيم حسن. نجالء د
  مساعد طب األطفال أستاذ

  فرغلى عثمان . حكمه سعدد
  طب االطفال مدرس

  . منى عبد الحميد حسن البازد
 مساعد الكيمياء الحيوية أستاذ

على المجلس وافق:  القرار و

 اللجنة بقرار

  

 الطبية اعةوالمن
الطبيعــى  الطــب فيكتور انيس روس سلفيا ١٨

 تيزموالتاهيل والروما
هيكلية ودوبلرالموجات الصوتية في مرضى  لالعض يةالموجات فوق الصوت نتائج ماجستير

جديد   ععامل تو  توياتو بمس رضالم اطنش ةالمفصلي  و عالقتها بدرج الرثيان
  دمفي ال

The Musculoskeletal And Power Doppler Ultrasonographic 
Findings In Rheumatoid Arthritis Patients And Its Correlation 
With Disease Activity And Blood Level Of A New Angiogenic 
Biomarker 

  عمران.د. ايمان احمد حامد أ
ــتاذ ــى وال اس ــب الطبيع ــلالط  تاهي

  والروماتيزم
  ابراهيم ابو العيون هراء. زد

ـ  لطبيعىمساعد الطب ا استاذ  لوالتاهي
  موالروماتيز

  . ايمان محمد حسين الحكيمد
الطبيعــى والتاهيــل  لطــبا مــدرس

 والروماتيزم

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

الطبيعــى  الطــب حاتهش محسا ماريان ١٩
 والتاهيل والروماتيزم

  السابع الحاد بفي استشفاء العص اطيسيالمغن الحثي لتنبيهل يالتنبؤ التقدير ماجستير
The Prognostic Value Of Transcanial Magnetic Stimulation In 

Recovery Of Acute Bell's Palsy 

  احمد فتحى نهال. د.أ
ــتاذ ــب اس ــىالط الط ــل  بيع والتاهي

  والروماتيزم
  ابو الفتوح حمدم هى. ند

 ةمسـاعد االمـراض العصـبي    استاذ
  والنفسية

  محمد جمال الدين يا. راند
 والتاهيـل مساعد الطب الطبيعى  استاذ

 والروماتيزم

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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     جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير

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

الطبيعـى   الطب احمد خالقعبد ال آالء ٢١
ــ  اتيزموالرومـ

 لوالتاهي

  سى كبدىفيروس االلتهاب ال ضىالمناعة الذاتية فى مر امراض دكتوراه
Systemic Autoimmune Diseases In Patients With 
Virus C Hepatitis 

مرض الذئبة الحمراء لتصنيف وعالج  فى نترفيرونىاال التوقيع
  المرضى

Interferon Signature of SLE In The 
Stratification And Management of Patients 

 على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 
     جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

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

ــدير مكى طفىمص مؤمن ٢٢ ــة  التخ والعناي
 المركزة

 الذين للمرضيالديناميكية الدموية لعقار الكيتوفول  التاثيرات ماجستير
  .مناظير القنوات المرارية جراءإل يخضعون

Haemodynamic Effects Of Ketofol In Patients 
Undergoing Endoscopic Retrograde Cholangio 
Pancreatography         

  / بروبوفول  الكيتامين خليطالدموي ل ناميكيالدي لثباتا
إلجـراء منـاظير    يخضـعون  الـذين  للمرضي)  كيتوفول( 

  .المرارية تالقنوا
Haemodynamic Stability Of Ketamine / 
Propofol Admixture Ketofol In Patients 
Undergoing Endoscopic Retrograde 
Cholangio Pancreatography         

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــدير احمد دمحم هيثم ٢٣ ــةوالعنا التخ  ي
 المركزة

على منع استجابة شد  بيفاكينالفنتانيل الى البيو اراضافة عق تاثير ماجستير
  تثبيت الخصية فى االطفال اتفى عملي وىالحبل المن

Effects Of Caudal Fentanyl Supplemented With 
Bupivacaine On Blocking Spermatic Cord Traction 
Response In Pediatric Orchidopexy 

على منع  يكينالى البيوبيف نتانيلاضافة عقار الف تاثير
الصالح  يخضعونفى االطفال الذين  الفتقشد كيس  ستجابةا

  االربيالفتق 
Effects Of Caudal Fentanyl Supplemented 
With Bupivacaine On Blocking Hernia Sac 
Traction Response In Children Undergoing 
Inguinal Hernia repair 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 ١٥
  

     جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير
  

 المجلس قرار   التغيير بعد البحث موضوع     التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م
ــدير احمد على رشا ٢٤ ــة  التخ والعناي

 المركزة
لعقار  ضافةكا سيومبعقار سلفات الماغن يثازونتاثير الديكسام مقارنة دكتوراه

العضدية ما بين  للضفيرةالتخدير الموضعي  تفى حاال يوبيفاكينالب
اشعة الموجات  خدامالعضالت االخمعية للعصب ما فوق الترقوة باست

  فوق الصوتية
Dexamethasone Versus Magnesium Sulfate As 
Adjuvant To Bupivacine In Ultrasound Guided 
Interscalene And Supraclavicular Brachial Plexus 
Block 

ثازون بعقار الماغنسيوم سلفات  الديكسامي عقارتاثير  مقارنة
لعقار البيوبيفاكين فى حاالت التخدير الموضعي  كاضافة

اشعة  باستخدام رقوةللضفيرة العضدية للعصب ما فوق الت
  فوق الصوتية موجاتال

Dexamethasone Versus Magnesium Sulfate 
As Adjuvant To Bupivacine In Ultrasound 
Guided Supraclavicular Brachial Plexus 
Block 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

    إشراف لجنة تعديل
  

 المجلس قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم م
  مودمح اشمه ى. مصطفد ماجستير يصيةالتشخ االشعة جمال لىع سارة ٢٥

  االشعة التشخيصية دمساع استاذ
  يد.د. سامى عبد العزيز سأ

  االشعة التشخيصية مساعد استاذ
  لناصركامل عبد ا وى. رضد

 االشعة التشخيصية مدرس

  . مصطفى هاشم محمودد
  مساعد االشعة التشخيصية استاذ

  الحكيم عبد الستار عبد.د. أ
  جراحة المخ واألعصاب مدرس

  ر. رضوى كامل عبد الناصد
 التشخيصيةاالشعة  مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  .د. ايمان ابو الحمد احمدأ ماجستير التشخيصية االشعة ناجح عبد الحفيظ محمد ٢٦
  التشخيصية شعةاال استاذ

  محمد صور. ايهاب مند
 صيةاالشعة التشخي مدرس

  احمدابو الحمد  ايمان.د. أ
  التشخيصية شعةاال استاذ

  منصور محمد يهاب. اد
  تشخيصيةاالشعة ال مدرس

  طالب ابو. هشام احمد د
 ساءوأمراض الن لتوليدا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 ١٦
  

    إشراف لجنة تعديل
  

 المجلس قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم م
  .د. محمود عبد العزيز علىأ دكتوراه المركزة يةوالعنا التخدير مصطفى ثابت احمد ٢٧

  والعناية المركزة التخدير استاذ
  عبداهللا ى.د. عصام شرقاوأ

  التخدير والعناية المركزة استاذ
  عبد الرحيم سيد شريف.م. أ

  ركزةالم العنايةالتخدير و استاذ
 

  العزيز على بد.د. محمود عأ
  والعناية المركزة التخدير استاذ

  شرقاوى عبداهللا ام.د. عصأ
  المركزة عنايةوال خديرالت استاذ

  الرحيمسيد عبد  ريف.م. شأ
  كزةوالعناية المر رالتخدي استاذ

  على خالف اسط. محمد عبد البد
 المخ واالعصاب جراحة مساعد استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  سويفى رمختا ان.د. ايمأ ماجستير الباطنة االمراض محمد احمد هبه ٢٨
  الباطنة مراضاال استاذ

  . رفعت فتحى عبد العالد
  نةمساعد االمراض الباط استاذ

  يد.د. دعاء محمد سأ
 االكلينيكية باثولوجياال استاذ

  .د. محمد حسام مغربىأ
  االمراض الباطنة استاذ

  . رفعت فتحى عبد العالد
  ةاالمراض الباطن ساعدم استاذ

  سيد حمد. دعاء مد.أ
 كلينيكيةاال لباثولوجياا استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  الحمد   ابو.د. ايمان أ ماجستير يةالتشخيص االشعة محمد ىمصطف سما ٢٩
  التشخيصية ةاالشع استاذ

  . نغم نبيل محمودد
  االشعة التشخيصية استاذ

  ابراهيم. خالد احمد د
 التشخيصية عةاالش مدرس

  .د. ايمان ابو الحمد  أ
  االشعة التشخيصية استاذ

  محمود نبيل. نغم د
  التشخيصية شعةاال استاذ

  محمد حسن دى. هد
 والطب النووى ةالعالجي شعةاال استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  القيد إلغاء
  

 المجلس قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم م
 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار الطب االطف يرعلى ماجست لللحصو تقدم الدموية وعيةواأل بالقل طب ماجستير داحمد عمار محم محمد ٣٠

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار االطفال طبللحصول على ماجستير  تتقدم االكلينيكية الباثولوجيا ماجستير دمحمد سعي احسان ٣١
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 ١٧
  

  : قيد تجميد

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج السفر ١/٢/٢٠١٥اعتبارا من  معا لمدة الباطنة االمراض دكتوراه مصطفى تطلع ايهاب ٣٢

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٥اعتبارا من اكتوبر  معا لمدة االورام   عالج دكتوراه الرحمن بدع احمد ٣٣

   القيد تحويل
  

 المجلس قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار اسيوط طب اسيوط –االزهر  طب المركزة والعناية التخدير ماجستير الرازق منازع عبد جابر ٣٤

 

  

                                           

    يصيةالتشخ االشعة      محمد مصطفى كمال عمر

  النساءالتوليد وأمراض                 احمد حسين سوسن

  وطب المجتمع ةالصحة العام             على عمر فرجع هبه

  التجميلجراحة         هيرمحمد احمد الش عبداهللا

    وطب المجتمع عامةال صحةال          مصطفى عبد الغفور زينب

  التشخيصية االشعة      تسن ىفرغلى عل محمد

  الجراحة           ميدالح دالنوبى محمد عب محمد

  ) بيةالطبية االساسية ( الفسيولوجيا الط العلوم      يوسف على فاطمة

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

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


 ١٨
  

  االطفالطب                 مجدى امين بيمن

  نساءال وأمراضالتوليد                ىكامل حنف نجوى

  احةالجر          الرحمن على حسين عبد

  احةالجر          دعلى سيد محمو مصطفى

  المركزة والعناية لتخديرا           محمد على عامر على

  وأمراض النساء التوليد         مينا منعمعبد ال محمود

  الجراحة           بطرس مانىرو اسامة

  الباثولوجيا االكلينيكية            محمد صفوت دينا

  عالصحة العامة وطب المجتم         مالكعلى عبد ال مرام

  ءالنسا مراضوأ لتوليدا         عمار امينعمار  ايمان

 

  واألذن والحنجرة االنف             عبده شرف الغيلى عادل

  الجراحة                السعود فاضل بوا بشير

  ما جاء بقرار اللجنة  لى: وافق المجلس ع القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصية مععبد الحليم محمد بيومى  ميسرة/  للطبيبجراحة العظام  في الدكتوراه رسالة قبول -٣٦

  درجة الدكتوراه  : وافق المجلس مع التوصية بمنحه القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصية معالسيد محمد ابراهيم  هشام/  للطبيبجراحة االوعية الدموية  في الدكتوراه رسالة قبول -٣٧

  : وافق المجلس مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  القرار
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 ١٩
  

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصية معمحمد ابو بكر حسنى  اشرف/  للطبيبجراحة االوعية الدموية  في الدكتوراه رسالة قبول-٣٨

   راه: وافق المجلس مع التوصية بمنحه درجة الدكتو القرار

 للعرض علي مجلس الكلية بشأن استمرار قيد بعض السادة األطباء لدرجة الماجستير قائمة -٣٩

  ما جاء بقرار اللجنة  لى: وافق المجلس ع القرار

الدكتوراه ةعلي مجلس الكلية بشأن استمرار قيد بعض السادة األطباء لدرج لعرضل قائمة -  ٤٠ 

   ةما جاء بقرار اللجن لى: وافق المجلس ع القرار

  المركزة حيث انها سددت الرسوم المستحقه عليها نايةقيد الطبيبة / عال محمد على السمان لدرجة الماجستير فى التخدير والع إعادةللعرض على مجلس الكلية بشأن  مذكرة -٤١

  ما جاء بقرار اللجنة  لى: وافق المجلس ع القرار

  ٠ ٢٠١٥الدراسات العليا دور اكتوبر  تالمتحانا لعلياا اتبشأن قبول التظلمات الخاصه بطالب الدراس مذكره -٤٢

   نةما جاء بقرار اللج لى: وافق المجلس ع القرار

 العزب محمد مھا/  للطبیبة   االمریكیة المتحدة بالوالیات  نبراسكا جامعة من الدكتوراه نتیجة أعتماد بشأن االكلینیكیة والسموم الشرعى الطب قسم خطاب - ٤٣
  ٠ بالقسم مدرس وظیفة لشغل بتعیینھا التوصیة مع٠  فرید حسن

    ٠ بالقسم مدرس وظيفة لشغل بتعيينها التوصية مع٠ الدكتوراهاعتماد درجة  على: وافق المجلس  القرار

 من اعتبارا عام لمده بالقسم المساعد المدرس –  البدوى محمد بكر حسن مروه/  الطبیبھ قید استمرار بشأن الھستولوجى قسم خطاب_ ٤٤

  ٠ ٢٠١٦ اكتوبر حتى ٢٠١٥ اكتوبر

   نةما جاء بقرار اللج لىع لس: وافق المج القرار
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 ٢٠
  

  ٠ علیھ المستحقة الدراسیة الرسوم سداد بعد الباطنھ األمراض فى الماجستیر لدرجھ على محمد ولید/  الطبیب قید اعاده بشأن مذكره -٤٥

   نةما جاء بقرار اللج لىع لمجلس: وافق ا القرار

  

  ٠علیھ المستحقة الدراسیة الرسوم سداد بعد التشخیصیھ االشعھ فى الماجستیر لدرجھ على محمد عالء/  الطبیب قید اعاده بشأن مذكره -٤٦

   نةما جاء بقرار اللج لى: وافق المجلس ع القرار
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