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  الدراسات العلیا
: خطاب االستاذ الدكتور / وكی ل الكلی ة لش ئون الدراس ات العلی ا  والبح وث بش أن        ١/٧٠٢

تسجیل جمیع الدراسات االكلینیكیة ف ى اح دى قواع د البیان ات الدولی ة المعتم دة قب ل تق دیم         
   ٠بروتوكول الدراسة الى لجنة الدراسات العلیا لتقییمھ 

  

م ات المقدم ة م ن الط الب ال ذین أدوا أمتحان ات الماجس تیر        : مذكرة بش أن التظل  ٧٠٢/  ٢
  ٠  ٢٠١٦الجزء االول دور أكتوبر 

  

: مذكرة بش أن التظلم ات المقدم ة م ن الط الب ال ذین أدوا أمتحان ات الماجس تیر          ٧٠٢/  ٣
  ٠  ٢٠١٦الجزء الثانى  دور أكتوبر 
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٢

٢

  
  تسجیالت مواضیع األبحاث :

  
 قرار اللجنة لجنة األشراف حثموضوع الب الدرجة التخصص االسم م 

مروة على   ١ 
  جالل

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

 في تشخیص ةدراسة مقارنة بین دور التصویر بالرنین المغناطیسي والموجات فوق الصوتی
  اصابات الھالل الغضروفي

Comparative Study Between Magnetic Resonance Imaging And 
Ultrasound In Diagnosis Of Meniscal Injury 

  أ.د/ محمد محمد عبد الحمید مرسى
  أستاذ جراحة العظام

  د/ نغم نبیل محمود عمر
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ أبو الحسن حسیب محمد
  مدرس األشعة التشخیصیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
  الكلیة

كوثر عبد   ٢ 
  الحلیم محمد

األشعة 
  دكتوراه  التشخیصیة

فصوص الغدة الدرقیة عن طریق الرنین المغناطیسى الطیفى ومعامل االنتشار  التفرقة بین
  الظاھري

Differentiation Of Thyroid Nodules Based On Magnetic Resonance 
Spectroscopy And Apparent Diffusion Coefficient 

  أ.د/ سامى عبد العزیز سید
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  لحكیم سیفأ.د/ ھانى محمد عبد ا

  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ محمد كریم محمود

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
  الكلیة

دریة  محمد   ٣ 
  جاد

األشعة 
  دكتوراه  التشخیصیة

دور التصویر بالرنین المغناطیسي في إصابة الضفیرة العضدیة العصبیة بالمقارنة مع 
  ات الجراحیةمشاھدات اثناء العملی

Role Of Magnetic Resonance Imaging In Diagnosis Of Brachial Plexus 
Injury In Comparison To Intraoperative Findings 

  أ.د/ مصطفى ثابت حسین
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ نغم نبیل محمود
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ حازم أبوزید یوسف
  التشخیصیة أستاذ مساعد األشعة

  د/ محمد مصطفى قطب
  أستاذ جراحة العظام

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
  بعد تعدیل العنوان العربى الى: الكلیة

 دور التصویر بالرنین المغناطیسي في
إصابة الضفیرة العضدیة  تشخیص

العصبیة بالمقارنة مع المشاھدات اثناء 
  العملیات الجراحیة

 ٤  
مینا جمال 
حبیب عبد 

  یدالشھ

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

تقییم وظائف التنفس في مرضى الداء السكري النوع الثاني مع األخذ في االعتبار مستوى 
  ضبط السكر

Assessment Of Pulmonary Functions In Type 2 Diabetes With Respect 
To Glycemic Control 

  أ.د فاطمة أبو بكر عبد المعز
  أستاذ األمراض الباطنة

  غادة عبد الرحمن محمد د/ 
  مدرس األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

عصام محي   ٥ 
  عاطف سید

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

القیمة التشخیصیة والتقییمیة لنسبة الخالیا المتعادلة إلي الخالیا اللیمفاویة ونسبة الصفائح 
 لقلب االحتقانيفي مرضي فشل ا الدمویة إلي الخالیا اللیمفاویة

Diagnostic And Prognostic Value Of Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio 
And Platelet-To-Lymphocyte Ratio In Patients With Heart Failure 

  أ.د/ محمود علي محمود عشري
  أستاذ أمراض الباطنة

  د/ رانیا محمد محمود حافظ
  مدرس أمراض الباطنة

ى مجلس وافقت اللجنة ویعرض عل
 الكلیة

ریھام محمد   ٦ 
  ھمام أحمد

األمراض 
  الباطنة

  
 ماجستیر

  والنوم لمرضي الغسیل الكلوى ةالحیا دراسة جودة
Evaluating Quality Of Life And Sleep In Hemodialysis Patients 

  أ.د/ محمد مصطفى عشماوي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ سمیر كمال عبد الحمید
  طنةمدرس األمراض البا

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة
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 ٧  
عبدالعلیم 

علي السید 
  عبداللطیف

األمراض 
  الباطنة

  
 ماجستیر

  معدل حدوث سكر الحمل وتأثیره علي صحة االم والجنین في مركز ابوتشت بمحافظة قنا
Frequency Of Gestational Diabetes And Its Role In Maternal And Fetal 
Outcome In Abu-Tisht District Qena Governorate 

  أ.د/ لبنى فرج التوني
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ والء حسني محمد

  مدرس األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

احمد محمد   ٨ 
  احمد  محمد

األمراض 
  دراسة عن آالم الكعب في األمراض الروماتیزمیة  ماجستیر  الباطنة

Study Of Heel Pain In Rheumatic Diseases 

  أ.د/ البدرى إبراھیم أبو النور
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد فراج ثابت
  أستاذ مساعد بقسم األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

. ٩  
عبدالرحمن 
خلف ھدیھ 

  محمد

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

في التنبؤ بوفیات المدي  ةتعادلة الي الخالیا اللیمفاویدور بروتین سي التفاعلي ونسبة الخالیا الم
  القصیر في مرضي المستشفیات الذین یعانون من تلیف الكبد

The Role Of C-Reactive Protein And Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio 
For Predicting Short-Term Mortality In Hospitalized Patients With 
Liver Cirrhosis 

  د/ محمد الیمینى قبیصأ.
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ محمد أبوزید على

  مدرس األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

احمد حسین   ١٠ .
  خلیفھ محمد

األنف واألذن 
  ماجستیر  والحنجرة

ئصال دراسة مقارنة بین تأثیر عقارّي الدیكلوفیناك والكیتوروالك فى عالج األلم بعد عملیة است
  اللوزتین

Comparative Study Between The Effect Of Diclofanic And Ketorolac In 
Post Tonsillectomy Pain Management 

  أ.د/ محمد عبد اهللا محمد
  أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة

  د/ ھالة سعد عبد الغفار
  أستاذ مساعد بقسم التخدیر والعنایة

  د/ محمد محمود محمد رشدى
  درس بقسم األنف واألذن والحنجرةم

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

. ١١  
مجدى عادل 

میالد 
  تودرى

األنف واألذن 
  ماجستیر  والحنجرة

 ارتشاح األذن الوسطى عند األطفال: ھل ھناك من دور لبكتریا الھلیكوباكتربیلورى
Children With Otitis Media With Effusion: Is There A Role For 
Helicobacter Pylori 

  أ.د/ أحمد عبد العلیم عبد الوھاب
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ حمزة الشافعى أحمد
 أستاذ مساعد األنف واألذن والحنجرة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

سمیھ حامد   ١٢ .
  عبد الجلیل

األنف واألذن 
  ماجستیر  والحنجرة

  طبلة األذنفي عالج األطفال ذوي اإلرتشاح خلف  ةالموضعیتقییم دور بخاخات الكورتیزون 
Evaluation Of Intranasal Mometasone Furoate In The Treatment Of 
Children With Otitis Media With Effusion 

  أ.د/ أحمد عبد العلیم عبد الوھاب
  أستاذاألنف واألذن والحنجرة

  د/ حمزه الشافعي أحمد
  واألذن والحنجرةأستاذ مساعد األنف 

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

عبدالتواب   ١٣ .
  یونس تمام

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

دراسة عشوائیة مزدوجة  .تأثیر اللیدوكین المرذذ على جودة ادخال القناع الحنجري الھوائي
  التعمیة

Effect Of Nebulized Lidocaine On The Quality Of  Laryngeal Mask 
Airway Insertion: A Randomized, Double Blind, Controlled Study 

  أ.د/ سناء عبد اهللا على سلیمان
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ محمد جالل عبد الرحیم
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

عبدالرحمن   ١٤ .
  محمد راجح

ید التول
وأمراض 

  النساء
  ماجستیر

الضاغطة واالستئصال الرحمي في عالج المشیمة  ةمقارنة بین غرز بي لینش المستعرض
  ةالملتصق

Comparison Between Transverse B-Lynch Compression Sutures 
And Hysterectomy In Management Of Placenta Accreta 

  أ.د/ حسام ثابت سالم
  راض النساءأستاذ التولید وأم

  د/ محمد خلف توفیق
  مدرس التولید وأمراض النساء

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة
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. ١٥  
محمود 

محمد جابر 
  حسن

الجراحة 
  دكتوراه  العامة

 نتائج استخدام منظار البطن الجراحى للحاالت الطارئة في البطن في مستشفى جامعة أسیوط
Outcomes Of Laparoscopy For Abdominal Emergencies In Assiut 
University Hospital 

  أ.د/ مرسى محمد مرسى
  أستاذ الجراحة

  د/ طارق أحمد مصطفى
  أستاذ مساعد الجراحة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

. ١٦  
عمر 

عرفات 
  صادق سید

الجراحة 
  ماجستیر  العامة

  وط الجامعيمضاعفات ما بعد الجراحة لمرضي جراحات قلب االطفال بمستشفي أسی
Postoperative Complications In Paediatric Cardiac Surgery Done In 
Assiut University Hospital 

  أ.د/ جمال عبد الحمید أحمد
  أستاذ الجراحة العامة

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوى
  أستاذ ورئیس قسم جراحة القلب والصدر

  د/ أحمد إبراھیم إسماعیل
  والصدرمدرس جراحة القلب 

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

. ١٧  

محمد احمد 
محمد 

ابراھیم 
  رزق

الجراحة 
  دكتوراه  العامة

تقییم نتائج جراحات استئصال اورام الثدي التجمیلیة في استئصال األورام الواقعة بالنصف 
  العلوي من الثدي

Evaluation Of Oncoplastic Techniques For Resection Of A Malignant 
Mass In The Upper Breast Quadrants 

  أ.د/ سامى محمد عثمان
  أستاذ الجراحة العامة

  أ.د/ ھانى عبد الكریم على
  أستاذ الجراحة العامة

  د/ طارق أحمد مصطفى
  أستاذ مساعد الجراحة العامة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

. ١٨  

ابراھیم 
مصطفى 
أحمد عبد 

  العال

الجراحة 
  دكتوراه  العامة

مقارنة بین تثبیت المستقیم بشبكة أمامیة وشبكة خلفیة بواسطة المنظار الجراحي لمرضى 
  بالشواھد ةمضبط ةمعشا ةتقیم: تجربسقوط المس

Anterior Versus Posterior Laparoscopic Mesh Rectopexy For Rectal 
Prolapse: A Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ ھشام على ریاض
  ستاذ الجراحة العامةأ

  د/ محمد قرنى عویس
  أستاذ مساعد الجراحة العامة
  د/ مصطفى محمود محمد سید

  مدرس الجراحة العامة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

. ١٩  
أحمد عالء   

كامل عبد 
  الحلیم

جراحة 
المسالك 
  البولیة

  ماجستیر

قناة مجري البول وعن طریق  مقارنة بین استخراج حصوات المثانة في الذكور عن طریق
  الجلد: دراسة عشوائیة مستقبلیة

Transurethral Versus Percutaneous Endoscopic Management Of Bladder 
Stones In Boys: A Comparative Prospective Randomized Trial 

  أ.د/ عادل قرقار عبد اهللا
  أستاذ جراحة المسالك البولیة
  وتد/ أحمد سراج محمود صف

  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة
  د/ أحمد عبد الحمید متولى

  مدرس جراحة المسالك البولیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
  الكلیة بعد تعدیل العنوان الى:

Transurethral Versus 
Percutaneous Endoscopic 
Management Of Bladder 
Stones In Boys: A 
Randomized Controlled 
Trial 

عالء محمد   ٢٠ .
  ماجستیر  طب األطفال  علي علي

استخدام  مقیاس توبرز اإلكلینیكي والصفائح الدمویة لتقییم مدى شدة ونتیجة االلتھاب الجھاز 
  التنفسي السفلى الحاد لدي األطفال

The Use Of “TOPRS” Clinical Score And Platelet Count For 
Assessment Of Severity And Outcome Of Children With Acute Lower 
Respiratory Tract Infection 

  أ.د/ مصطفى محمد السعید
  أستاذ طب األطفال

  د/ زینب محمود محمد القاضى
  أستاذ مساعد طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 
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محمد سید   ٢١ .
  ماجستیر  طب األطفال  محمد عمار

قد اللمفیة العنقیة لألطفال المترددین على مستشفى األطفال لتشخیص اعتالل الع ةدراسة تدقیقی
  الجامعى بأسیوط

Clinical Audit On Diagnosis Of Cervical Lymphadenopathy Among 
Children Attending Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ فایدة محمد محمود مصطفى
  أستاذ طب األطفال

  ضىد/ زینب محمود محمد القا
  أستاذ مساعد طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

محمود ربیع   ٢٢ .
  ماجستیر  طب األطفال  عبد البدیع

  دراسة علمیة نقدیة تتابعیة عن عالج الحموضة الكیتونیة السكریة بمستشفى األطفال الجامعي
Clinical Reaudit On Management Of Diabetic Ketoacidosis In Assiut 
University Children Hospital 

  أ.د/ جیھان محمد كمال
  أستاذ طب األطفال

  د/ إسماعیل لطف محمد
  أستاذ مساعد

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٢٣  
وائل 

فرحات 
  على حافظ

الطب 
الشرعى 
والسموم 
  اإلكلینیكیة

  دكتوراه
  محطات البنزین المحتملة لدى بعض عمال ةواألكلینیكی ةالمخاطر البیوكیمیائی

The Potential Biochemical And Clinical Hazards In Some Petroleum 
Station Workers 

  ا.د/ وفاء محمد عبد المنعم
  أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة

  أ.د/ رنده حسین عبد الھادى 
أستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم 

  اإلكلینیكیة
  د/ صفاء ماھر جورج

اعد بقسم الطب الشرعى والسموم أستاذ مس
  اإلكینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٢٤  
بیتر عاطف 

وھیب 
  فلتاؤوس

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  
  ماجستیر

أنماط ومتنبئات اضطرابات نبض القلب لدى مرضى احتشاء عضلة القلب ذات جزء اس تى 
 المرتفع أثناء متابعتھم بالمستشفى

Patterns And Predictors Of Arrhythmias During The In-Hospital Course 
Of ST Elevation Myocardial Infarction Patients 

  أ.د/ یحیي طھ كشك
  أستاذ طب القلب واالوعیة الدمویة

  د/ خالد محمد عبد اهللا
  مدرس طب القلب واالوعیة الدمویة

  د/ ھبھ محمود عبد المحسن
  لدمویةمدرس طب القلب واالوعیة ا

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٢٥  
منى زغلول 

محمد 
  عثمان

طب وجراحة 
  القرنیة بالتدخل الجراحي ةالحدیث فى عالج قرح  ماجستیر  العین

New Trends In Surgical Treatment Of Corneal Ulcer 

  أ.د/ محمد طارق عبد المنعم
  أستاذ طب وجراحة العین
  منأ.د/ محمد سعد عبد الرح
  أستاذ طب وجراحة العین

  د/ محمد أنور سید
  دكتور طب وجراحة العین

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٢٦  
میاده حسن 

حسانین 
  صدیق

طب وجراحة 
 ماجستیر  العین

  العالقة بین سمك المقولة وحدة اإلبصار لدي مرضي السكر
Relationship Between Mean Macular Thickness And Visual Acuity In 
Diabetic Patients 

  أ.د/ محمد طارق عبد المنعم
  أستاذ طب وجراحة العین
  د/ وائل محمد أحمد سلیمان

  أستاذ مساعد طب وجراحة العین
  د/ محمد شحاتة حسین

  مدرس طب وجراحة العین

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 
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٦

٦

. ٢٧  

ھشام 
عصمت 

محمد عبد 
  الحلیم

جراحة  
  رماجستی  العظام

الوصف التفصیلى لحاالت كسور الفقرات الصدریة والقطنیة بوحدة االصابات بمستشفى جامعة 
  ٢٠١٧أسیوط لعام 

Survey Of Traumatic Thoracic And Lumbar Spine Fractures In The 
Trauma Unit Of Assiut University Hospital In 2017 

  أ.د/ محمد جمال حسن
  أستاذ جراحة العظام الكسور

  أ.د/ المعتز عبد الرازق السبروت
  أستاذ جراحة العظام والكسور
  د/ بالل عثمان محمد النادى

  مدرس جراحة العظام والكسور

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

یسرا   ٢٨ .
 فرغلي سید

عالج األورام 
والطب 
  النووى

  ماجستیر
  اسیوط ةلثدي في مستشفي جامعلمرضي سرطان ا ةانماط العالج الھرموني والنتائج االكلینیكی

Hormonal Patterns, Treatment And Clinical Outcomes Of Breast Cancer 
Patients In Assiut University Hospitals 

  أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوى
  أستاذ عالج األورام والطب النووى

  د/ عالء نبیھ عبد الفتاح
  أستاذ مساعد عالج األورام

  لنجارد/ مھا صالح ا
 مدرس عالج األورام

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٢٩  
دعاء عبد 

العلیم السید 
  محمد

عالج األورام 
والطب 
  النووى

  ماجستیر

علي نتائج تاثیر العالج في حاالت اورام  ةوالخالیا اللمفی ةدراسة تاثیر نسبھ الخالیا العدلی
  ةالقولون والمستقیم .دراسة استعادی

The Impact Of Neutrophil Lymphocytic Ratio As A Predictor Of 
Treatment Outcome In Colorectal Cancer: A Retrospective Cohort 
Study 

  أ.د/ سمیر شحاتة محمد
أستاذ ورئیس قسم عالج األورام والطب 

  النووى
  د/ ھدى حسن عیسى

  أستاذ مساعد عالج األورام
  د/ أمل ریان إبراھیم

  ألوراممدرس عالج ا

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٣٠  
مھا بغدادى 

تھامى 
  محمود

الفسیولوجیا 
الطبیة وعلم 

وظائف 
  األعضاء

  ماجستیر

اسیتیل سیستین فى الفسیولوجیا المرضیة لمتالزمة االیض فى -التاثیرات المحتملة لمادة ان
  نموذج الجرذان

The Possible Effects Of N-Acetyl Cysteine In The Pathophysiology Of 
Metabolic Syndrome Rat Model 

  أ.د/ محمد یسرى حامد
  أستاذ الفسیولوجیا الطبیة
  د/ ابتھال أنور عبد العزیز

  أستاذ مساعد الفسیولوجیا الطبیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٣١  
مروة محمد 
محمود جاد 

  الحق

المیكروبیولو
 ماجستیر  جى

قاومة لعقار الكربابینیم في بكتیریا الكلیبسیال الرئویة واالیشریشیا كوالي في تحدید حدوث م
  مستشفیات جامعة اسیوط

Detection Of Carbapenem Resistance Among Klebsiella Pneumoniae 
And Escherichia Coli In Assiut University Hospitals 

  أ.د/ خالد محمد حسانین
بیولوجى أستاذ ورئیس قسم المیكرو

  والمناعة
  د/ ھالل فؤاد حتة

 مدرس بقسم المیكروبیولوجى والمناعة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

. ٣٢  
شھیره 

جمال الدین 
  انیس

النساء 
 دكتوراه  والتولید

  توزیع وعوامل الخطر المرتبطة بالتشوھات الخلقیة للجنین فى محافظة اسیوط
Distribution And Risk Factors Associated With Fetal Congenital 
Anomalies In Assiut Governorate 

  

  أ.د/ حسن صالح كامل
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  أ.د/ أحمد محمد أبو الحسن

  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ محمد خلف توفیق

  مدرس التولید وأمراض النساء

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

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

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


 

 
 

٧

٧

 احمد علي  ٣٣
  محمود علي

التولید 
وأمراض 
  النساء

  دكتوراه

دور الموجات فوق صوتیة ثالثیة األبعاد في تشخیص االورام اللیفیة بالرحم واالورام الغدیة 
  بالرحم ومدي فاعلیة عقار الدینوجیست في العالج

Management Of Leiomyomatosis And Adenomyosis: Role Of 3D 
Ultrasonography In Diagnosis And Dienogest In The Treatment 

  أ.د/ عالء الدین عبد الحمید یوسف
  أستاذ التولید وأمراض النساء
 أ.د/ أیمن حسین محمد شعماس
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ ھشام أحمد السید أبو طالب
  مدرس التولید وأمراض النساء

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة 

٣٤  

میرفت 
عوض 
محمد 

  ابراھیم 

الباثولوجیا 
 ماجستیر  اإلكلینیكیة

  مقارنة بین الفیكول وانانبیب تحضیر واعداد الخالیا لفصل خالیا دم االنسان وحیدة النواة
Comparison Of Ficoll-Paque And Cell Preparation Tubes For Isolation 
Of Human Peripheral Blood Mononuclear Cells 

  أ.د/ دعاء محمد سید 
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ ابتسام محمود علي الجیزاوي
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ انجي عادل شفیق
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
  الكلیة

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 
  
 قرار اللجنة موضوع البحث بعد التغییر   موضوع البحث قبل التغییر    الدرجة  التخصص االسم  م

أمیرة عماد  ٣٥
محمد 

علوى عبد 
  الحفیظ

فى سرطان الظھارة  ٣ –تیوبیولین  –میك وبیتا  –دراسة قیمة سى   ماجستیر  الباثولوجیا
  البولیة الغازى لعضلة المثانة البولیة

Study the value of c-Myc and Beta–Tubulin–3 in 
muscle invasive urothelial carcinoma of the urinary 
bladder 

  میك فى سرطان الظھارة البولیة الغازى لعضلة-دراسة قیمة سى
  المثانة البولیة

Study The Value Of C-Myc In Muscle Invasive 
Urothelial Carcinoma Of The Urinary Bladder 

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس
 الكلیة

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 
  
 قرار اللجنة موضوع البحث بعد التغییر   موضوع البحث قبل التغییر    الدرجة  التخصص االسم  م

محمود   ٣٦
عبد 

الرؤوف 
عبد 

  المحسن

األمراض 
الجلدیة 

  والتناسلیة 

ائل المنوى تأثیر العقارات الجدیدة المضادة للفیروسات على معاییر الس  ماجستیر
  فى مرضى االلتھاب الكبدى المزمن سى

Effect of new oral anti-viral drugs on semen parameters 
in chronic hepatitis c.patients 

تقییم الوظیفة اإلنتصابیة فى مرضى اإللتھاب الكبدى المزمن سى المعالجین 
  بمضادات الفیروسات الحدیثة عن طریق الفم

Assessment Of Erectile Function In Chronic Hepatitis C 
Patients Treated With New Oral Antiviral Drugs 

وافقت اللجنة ویعرض على 
 مجلس الكلیة

مینا  ٣٧
رجائي 

أنیس 
روس 
  النحال

الجراحة 
 ماجستیر  العامة

باستخدام و الجراحي  دراسة عشوائیة على تكمیم المعدة بمنظار البطن
  لتقلیل التسریب بعد العملیة  ادة الداعمة سیمجاردبدون استخدام  الم

Randomized Study On Laparoscopic Sleeve 
Gastrectomy With And Without Using 
SEAMGUARD® Regarding Post-Operative Leakage 

تقییم الجرح على شكل فصلة مع استخدام رفرف عجزي في العالج 
  الجراحي للناسور العصعصي

Evaluation Of Comma Shaped Incision With Sacral Flap 
In Surgical Treatment Of Pilonidal Sinus. 

وافقت اللجنة ویعرض على 
 مجلس الكلیة
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٨

٨

     :تعدیل لجنة إشراف
  

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

جهاد محمود   ٣٨
  عراقى

  كولوجيفارما

  

  
  ماجستير

  أ.د/ صفوت عبد الهادي منقورة
  أستاذ الفارماكولوجي

  د/ محمد مصطفى محمد عبد الرحمن
  مدرس الفارماكولوجي

  أ.د/ صفوت عبد الهادي منقورة
  أستاذ الفارماكولوجي

  د/ محمد مصطفى محمد عبد الرحمن
  مدرس الفارماكولوجي

  د/ أسماء محمود أحمد مصطفى
  مدرس الباثولوجيا

  

مصطفي كامل   ٣٩
  أحمد حسن

التوليد وأمراض 
  ماجستير  النساء

  أ.د/ محمد عالء الدين محمود يوسف
  أستاذ التوليد وأمراض النساء
  د/ إسراء يوسف محمد بدران

  مدرس التوليد وأمراض النساء

  أ.د/ محمد عالء الدين محمود يوسف
  أستاذ التوليد وأمراض النساء
  د/ إسراء يوسف محمد بدران

  لتوليد وأمراض النساءمدرس ا
  د/ محمد زكريا عبد الرحمن 

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد 

  

٤٠  

  
  

  
حنان سعد 

  أحمد

  
  

  
  طب األطفال

  
  

  
  ماجستير

  أ.د/ اكرام علي هاشم
  أستاذ طب األطفال

  د/ أسامة محمود العشير
  أستاذ مساعد طب األطفال

  أ.د/ اكرام علي هاشم
  أستاذ طب األطفال

  ة محمود العشيرد/ أسام
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ أمل عبد العزيز
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  

٤١  

  
  

روماني ألفي 
  فهمي

  
  

  
  طب األطفال

  
  

  
  ماجستير

  أ.د/ فردوس هانم عبد العال
  أستاذ طب األطفال

  د/ أحمد إبراهيم محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ حسام الدين جالل
  شخيصيةأستاذ مساعد األشعة الت

  أ.د/ فردوس هانم عبد العال
  أستاذ طب األطفال

  د/ سماهر فتحي طه
  أستاذ طب األطفال

  د/ حسام الدين جالل
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية
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٩

٩

٤٢  

آيات شحاته 
  إسماعيل

  أ.د/ جمال عبد الحميد أحمد  ماجستير  الجراحة
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ أحمد محمد سليمان
  أستاذ الجراحة

  إسماعيل خلفد/ مروة 
  مدرس عالج األورام

  أ.د/ جمال عبد الحميد أحمد
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ عبد المنعم إسماعيل الخطيب
  أستاذ الجراحة

  د/ مروة إسماعيل خلف
  مدرس عالج األورام

  

٤٣  

مايكل وحيد 
  أمين

األمراض العصبية 
  والنفسية

  ماجستير
  أ.د/ ناجح فولي كامل

  أستاذ األمراض العصبية
  بدري عبد الرسولد/ رضا 

  أستاذ مساعد األمراض العصبية

  أ.د/ ناجح فولي كامل
  أستاذ األمراض العصبية

  د/ رضا بدري عبد الرسول
  أستاذ مساعد األمراض العصبية

  د/ طارق طه حنفي
  مدرس األمراض العصبية

  

٤٤  
رشا محمود 

 حفنى
األمراض الجلية 

  ماجستير  والتناسلية

 عيلأ.د/ سحر عبد المعز أحمد إسما
  أستاذ مساعد األمراض الجلية والتناسلية

  د/ ريهام ماهر عبد الجابر
  مدرس األمراض الجلية والتناسلية

 أ.د/ سحر عبد المعز أحمد إسماعيل
  أستاذ مساعد األمراض الجلية والتناسلية

  د/ ريهام ماهر عبد الجابر
  مدرس األمراض الجلية والتناسلية

  د/ تغريد محمد كمال الدين 
  مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ 

  

أية محمد   ٤٥
 إبراهيم توفيق

الباثولوجيا 
  االكلينيكية

  ماجستير

  أ.د/ نيفين عبد المنعم حسن
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا االكلينيكية

  د/ ابتسام فاروق محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية

  أ.د/ نيفين عبد المنعم حسن
  يا االكلينيكيةأستاذ متفرغ الباثولوج
  د/ ابتسام فاروق محمد

  أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية
  د/ زينب جابر مهران

  مدرس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي
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١٠

١٠

٤٦  
اسراء نصر 
عبد الحكيم 

  نصر

الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

  ماجستير

  أ.د/ أسامة بكر صديق عثمان
  اإلكلينيكية أستاذ متفرغ الباثولوجيا

  ابتسام فاروق محمد د/
  اإلكلينيكية أستاذ مساعد الباثولوجيا

  أ.د/ أسامة بكر صديق عثمان
  اإلكلينيكية أستاذ متفرغ الباثولوجيا
  د/ ابتسام فاروق محمد

  اإلكلينيكية أستاذ مساعد الباثولوجيا
  د/ زينب جابر مهران

  مدرس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

  

اسماء محمد   ٤٧
  زعبد العزي

الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

  دكتوراه

  أ.د/ هبة اهللا جمال الدين راشد
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/أسماء عمر أحمد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ أمل عبد العزيز محمود
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ هبة اهللا جمال الدين راشد
  كيةأستاذ الباثولوجيا اإلكليني

  د/أسماء عمر أحمد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ أمل عبد العزيز محمود
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ محمد عيسى ميرغني طلبة
  أستاذ الطفيليات

  

الفت محمد   ٤٨
  احمد عمر

الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

  
 دكتوراه

  أ.د/ وفاء محمد تهامي الشريف
  اإلكلينيكيةأستاذ الباثولوجيا 

  د/ طارق طه حنفي المليجي
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ وفاء محمد تهامي الشريف
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ طارق طه حنفي المليجي

  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية
  اح نجمد/ داليا أحمد عبد الفت

  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ أيمن محمد محمد مهران
  مدرس الجلدية والتناسلية
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١١

١١

٤٩  

ناهد عباس   
  عارف منصور

الباثولوجيا 
  دكتوراه  اإلكلينيكية

  أ.د/ نادية محمود عبد الوهاب
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ سهير كامل سيد
  كلينيكيةأستاذ مساعد الباثولوجيا اإل
  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ نادية محمود عبد الوهاب
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ سهير كامل سيد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  عبد العزيزد/ مروى محمود 
  مدرس طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل

  

٥٠  

محمد عز 
الدين عبد 

  المنعم

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

  الهضمي
  دكتوراه

  أ.د/ شريف إبراهيم كامل
  أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

  د/ محمد أحمد علي غليوني
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

  مهران د/ زينب جابر
  مدرس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

  أ.د/ شريف إبراهيم كامل
  أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

  د/ حسين حسن حسين عكاشة
  جامعة القاهرة -أستاذ األمراض الباطنة
  د/ زينب جابر مهران

  مدرس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

  

٥١  

لمياء محمد 
  بخيت

راض التوليد وأم
  دكتوراه  النساء

  أ.د/ عصام الدين محمد عبد اهللا
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  أ.د/ صفوت عبد الراضي محمد
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  د/ إبراهيم إبراهيم محمد عبد اهللا 
  مدرس التوليد وأمراض النساء

  
  
  
  
  

  أ.د/ صفوت عبد الراضي محمد
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  راهيم إبراهيم محمد عبد اهللا د/ إب
  مدرس التوليد وأمراض النساء
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١٢

٥٢  

تريزا هالل 
  دوس

التوليد وأمراض 
  دكتوراه  النساء

  أ.د/ طارق خلف الجسيني
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  أ.د/ أحمد إبراهيم حسانين
  أستاذ التوليد وأمراض النساء
  د/ إسراء يوسف محمد بدران

  نساءمدرس التوليد وأمراض ال

  أ.د/ طارق خلف الجسيني
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  أ.د/ أحمد إبراهيم حسانين
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  د/ منال محمد مصطفى درويش
  أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء

  د/ إسراء يوسف محمد بدران
  مدرس التوليد وأمراض النساء

  

٥٣  

جورج صبحي 
  هدكتورا  طب األطفال  شاكر

  أ.د/ مصطفى محمد السعيد أحمد
  أستاذ طب األطفال

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

  أ.د/ مصطفى محمد السعيد أحمد
  أستاذ طب األطفال

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

  أ.د/ زينب محمد محيي الدين
  أستاذ طب األطفال

  

٥٤  

محمد عمر 
  دكتوراه  احة العينطب وجر  محمد علي

  أ.د/ جمال نوبي محمود
  أستاذ طب وجراحة العين

  أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن
  أستاذ طب وجراحة العين

  د/ حازم عبد المتعال
  مدرس طب وجراحة العين

  أ.د/ جمال نوبي محمود
  أستاذ طب وجراحة العين

  أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن
  أستاذ طب وجراحة العين

  الد/ حازم عبد المتع
  مدرس طب وجراحة العين

  أ.د/ فاببو باتيلي
  إيطاليا –أستاذ جامعة ميالنو 
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١٣

١٣

٥٥  

داليا إسماعيل 
  عبد الرازق

األنف واألذن 
  دكتوراه  والحنجرة

  أ.د/ إیناس سید محمد
  قسم  األنف واألذن والحنجرة -أستاذ السمعیات

  د/ محمد عمر عبد المالك
  از الھضميأستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھ

  د/ حسام أحمد محمد
  قسم  األنف واألذن والحنجرة -مدرس السمعیات

  أ.د/ إیناس سید محمد
  قسم  األنف واألذن والحنجرة -أستاذ السمعیات

  د/ محمد عمر عبد المالك
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  أ.د/ حسین أحمد األمین 
  أستاذ الباطنة العامة

  د الفتاح سیدإیمان عبد/ 
  قسم  األنف واألذن والحنجرة -السمعیات أستاذ مساعد

  

  
  :استمرار القید

  

  قرار اللجنة   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م
    للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   األمراض الباطنة  دكتوراه  محمد محمود عبد الناصر حسن  ٥٦
    اول عامين  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٥اعتباراً من أكتوبر   طب األطفال  ماجستير  محمد صفاء صابر  ٥٧
    للعام الثالث  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   التوليد وأمراض النساء  ماجستير  منال منصور حسنين همام  ٥٨
    للعام الثاني  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦اعتباراً من أكتوبر  لمدة عام  طب القلب واألوعية الدموية  ماجستير  خالد محمد سليم  ٥٩
    للعام الرابع  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   طب القلب واألوعية الدموية  ماجستير  أحمد علي محمد عبد الحليم  ٦٠
    للعام الثاني  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦أكتوبر لمدة عام اعتباراً من   األمراض الجلدية والتناسلية  ماجستير  انجي باسم حكيم  ٦١
 للعام السادس  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   األمراض الجلدية والتناسلية  ماجستير  زينب محمد صالح الدين  ٦٢

  وأخير 
  

    للعام األول  ٢٠١٧تى أكتوبر ح ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   األشعة التشخيصية  ماجستير  أحمد فادي عبد العزيز  ٦٣
    للعام الثاني  ٢٠١٧ أبريلحتى  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أبريل   األشعة التشخيصية  دكتوراه  محمد عزمي عبد الرحمن  ٦٤
    انيللعام الث  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   األشعة التشخيصية  دكتوراه  محمد مؤمن عبد النعيم البارودي  ٦٥
    للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   األشعة التشخيصية  دكتوراه  ممتاز ثابت عالم   ٦٦
    للعام الثاني  ٢٠١٧ أبريلحتى  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أبريل   األشعة التشخيصية  دكتوراه  محمد زكريا كامل  ٦٧
    للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   التشخيصيةاألشعة   دكتوراه  منة اهللا سيد حسين  ٦٨
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١٤

١٤

  
  تجميد قيد :

  

 اللجنة قرار السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
    رعاية طفل   ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦ أكتوبرعام اعتباراً من لمدة   طب األطفال  دكتوراه  وفاء زكريا عبد الهادي  ٦٩
    رعاية والدين   ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦ أكتوبرعام اعتباراً من لمدة   طب القلب واألوعية الدموية  ماجستير  أسامة سيد مرسي محمود  ٧٠
    مرافقة الزوج   ١/٣/٢٠١٧ عام اعتباراً منلمدة   األشعة التشخيصية  ماجستير  ليلى طه أبو الغيط  ٧١

  
 خاص بضرورة تسجيل بحث مشتق من الرسالة لطالب الماجستير كشرط لدخول االمتحانات وليس شرطاً لمنح الدرجة. مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن تطبيق القرار ال - 

  قرار اللجنة :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن استثناء الطبيب/ تامر حسن رشوان من شرط النشر الدولي.  - 

  قرار اللجنة :
 د مصطفى حسن وهدان في األشعة التشخيصية لعدم تسجيل موضوع بحث في المدة المحددة.إلغاء قيد الدكتوراه للطبيب/ أحممذكرة بشأن  - 

 قرار اللجنة :
 دة.إلغاء قيد الماجستير للطبيب/ محمد عبد الفتاح محمد يوسف في طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي لعدم تسجيل موضوع بحث في المدة المحدمذكرة بشأن  - 

 قرار اللجنة :
 ددة.إلغاء قيد الماجستير للطبيب/ محمد أحمد عليان عبد العليم في طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي لعدم تسجيل موضوع بحث في المدة المحمذكرة بشأن  - 

  قرار اللجنة :
 بحث في المدة المحددة.إلغاء قيد الماجستير للطبيب/ سماح صالح زكي محمود في طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي لعدم تسجيل موضوع مذكرة بشأن  - 

 قرار اللجنة :
 اء الفترة القانونية للقيد بالماجستير. مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد الماجستير للطبيب/ هاني زكي محمد سعيد في الطب الطبيعي، نظراً لعدم سداد الرسوم وانته - 

  قرار اللجنة :
 الدكتوراه للطبيب/ قاسم عبد اهللا أحمد حسانين في التخدير والعناية المركزة، نظراً لوفاته.  مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد - 

  قرار اللجنة :
 بقسم طب األطفال.  طبيب مقيم -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ محمد عبد الباسط شاكر - 

  قرار اللجنة :
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١٥

  
  
 بقسم عالج األورام والطب النووي.  طبيب مقيم -كلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ نورهان محمود يوسف مذكرة للعرض على مجلس ال - 

  قرار اللجنة :
 طبيب بقسم األشعة التشخيصية.  -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ أحمد فادي عبد العزيز  - 

  قرار اللجنة :
 أخصائي القلب واألوعية الدموية –رض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الدكتوراه للطبيبة/ إيمان عباس عبد العال مذكرة للع - 

  قرار اللجنة :
 يد قيد الطبيبة / مروةوكذلك تجمالزوج لمرافقة   ٢٠١٦/  ١٢/  ٣١حتى  ٢٠١٦/  ٧/  ١مذكرة بشأن تجميد قيد الطبيبة / أمانى مكرم رياض _ ماجستير طب االطفال لمدة ستة أشهر أعتبارا من  - 

  ٠بسبب عذر مرضى  ٢٠١٧/  ٣/  ١حتى  ٢٠١٦/  ٩/  ١السيد أحمد _ ماجستير طب االطفال لمدة ستة أشهر أعتبارا من 
  قرار اللجنة :

  
بسب  ٢٠١٦/  ١١/  ٢١ألنهما قد تم إلغاء قيدهما خطأ فى مجلس كلية نوفمبر بتاريخ السيد أحمد _ ماجستير طب االطفال وذلك  أمانى مكرم رياض ، الطبيبة / مروةمذكرة بشأن إعادة قيد الطبيبة /  - 

  ٠عدم تسجيل موضوع بحث فى المدة القانونية المحددة 
  قرار اللجنة :

والذين كانا قد تم إلغاء قيدهم خطًأ في مجلس كلية  عالج األشعة التشخيصيةفي  ماجستير مصطفى طارق خلف الحسينيالطبيب/ و الطبيبة/ إيمان سيف الدين إبراهيم ماجستير طب األطفال، قيدإعادة مذكرة بشأن  - 
 .حصها، بسبب عدم تسجيل موضوع بحث في المدة القانونية المحددة، وفي حقيقة األمر أنهما كانا قد تقدما بمواضيع بحثهما في المدة المحددة وف٢١/١١/٢٠١٦نوفمبر بتاريخ 

  قرار اللجنة :
  .هويدا عمر محمود /ةالخاصة بالطبيب األمراض الجلدية والتناسليةراه في قبول رسالة الدكتو -

  قرار اللجنة :
  .مع التوصيه بمنحها الدرجة شذا يسلم فرج /ةالخاصة بالطبيب العلوم الطبية األساسية (هستولوجي) قبول رسالة الدكتوراه في - 

  قرار اللجنة :
  .محمد مؤمن عبد النعيم علي مع التوصيه بمنحه الدرجة /ة بالطبيبالخاص األشعة التشخيصيةقبول رسالة الدكتوراه في  - 

  قرار اللجنة :
  .علي هارون علي مع التوصيه بمنحه الدرجة /الخاصة بالطبيب التوليد وأمراض النساءقبول رسالة الدكتوراه في  - 

  قرار اللجنة :
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  .ريف مع التوصيه بمنحها الدرجةيسرا عاطف ش /ةالخاصة بالطبيب الطب الطبيعيقبول رسالة الدكتوراه في  - 

  قرار اللجنة :
  .ياسمين سعد حسين مع التوصيه بمنحها الدرجة /ةالخاصة بالطبيب الطب الطبيعيقبول رسالة الدكتوراه في  - 

  قرار اللجنة :
    قبول رسائل الماجستير في جميع التخصصات: - 

  التخصص                         االسم         
 األشعة التشخيصية                  محمود كمال عبده خير اهللا  .١
 طب األطفال             مريم نادي يوسف      .٢
 التخدير والعناية المركزة الجراحية           بيتر وجدي حليم       .٣
 التخدير والعناية المركزة الجراحية           رانيا سامي جاد عبد السميع .٤
 يةالتخدير والعناية المركزة الجراح           نهاد محمد ثابت محمد    .٥
 جراحة المسالك البولية والكلى            أشرف سعد سعيد سعد    .٦
 األمراض الباطنة                  هدى محمد مصطفى     .٧
 األمراض الباطنة                  بيتر جميل شاكر       .٨
 جراحة العظام                    محب محسن سليمان     .٩
 جراحة العظام            بيشوي سامي دميان     .١٠
 جراحة العظام            إبراهيم حنا بيشوي      .١١
 الكيمياء الحيوية          أسماء عالء كمال       .١٢
 الكيمياء الحيوية          نشوه عبد الغفار عبد الرحمن  .١٣
 التوليد وأمراض النساء             شيماء عبد البديع علي حسانين .١٤
  ض العصبية والنفسية خالد محمد حسن                                                      االمرا .١٥

 قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم الدرجة. - 
  قرار اللجنة:

 
   مل فى إيطاليامرافقة الزوجة التى تعمذكرة بشأن تجميد القيد لدرجة الماجستير للطبيب / مصطفى إبراهيم مصطفى الدسوقى _ المعيد بطب االزهر _ فرع أسيوط لمدة عامين وذلك ل-
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