
١

  الدراسات العلیا
  :تسجیالت مواضیع األبحاث

تاریخ  رقم التسجیل لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم
  قرار اللجنة  األخالقیات

محمود 
جرامون 

عبدالظاھر 
  داود

جراحة 
المخ 
واألعصا
  ب

  ماجستیر

دراسة مقارنة بین لحام جسم الفقرات القطنیة من الخلف ولحام 
رج للفقرات القطنیة فى عالج تزحلق الفقرات البروز الخا

  القطنیة
Comparative Study Between Posterior Lumbar 
Interbody Fusion And Intertransverse Process 
Fusion In Treatment Of Lumbar 
Spondylolisthesis 

  عبد الحى موسى/ د.أ
  أستاذ جراحة المخ واألعصاب

  أحمد السید أبو كریشة/ د
  تاذ مساعد جراحة المخ واألعصابأس

  محمد السید محمود/ د
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

NCT03271060 19/9/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

محمد علي 
ابوالھیجان 

  علي

جراحة 
المسالك 
البولیة 
  والتناسلیة

  ماجستیر

ناتج عن اعادة تقییم فشل عملیة اصالح خلل بقناة مجرى البول 
 طریق كسر عظام الحوض بواسطة االشعة المقطعیة متعددة

  على قناة مجرى البول ىالمقاطع واشعة الرنین المغناطیس
Radiological Re-Evaluation Of Failed 
Anastomotic Urethroplasty For Pelvic Fracture 
Urethral Distraction Defect Injury Using Three 
Dimensional Computed Tomography And 
Magnetic Resonance Urethrography 

  مدحت أحمد عبد اهللا/ د.أ
جراحة المسالك البولیة أستاذ 

  والتناسلیة
  أحمد كمال حسب/ د

جراحة المسالك البولیة مدرس 
  والتناسلیة

  أحمد محمد معین/ د
جراحة المسالك البولیة مدرس 

  والتناسلیة

NCT03328000 17/11/2016  اللجنة ویعرض وافقت
 على مجلس الكلیة

محمد صالح 
الدین محمد 

  حسن

جراحة 
التجمیل 
 والحروق

  ماجستیر

 ىف ىغیر ذات ىوترقیع جلد ةدقیق ةذاتی ةستخدام أطعم جلدیا
عن  ةالجروح الناتج ةلتغطی ىذات ىمقابل استخدام ترقیع جلد

  االطفال ىالحروق ف
Mini-Autogenous Skin Grafts With Skin 
Homografts Versus Autogenous Skin Graft For 
Covering Post Burn Wounds In Children 

  مصطفى عبد الحافظ السنباطى/ د.أ
  أستاذ جراحة التجمیل والحروق

  عونى محمد عسقالنى/ د
  مدرس جراحة التجمیل والحروق

NCT03312803 28/8/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 
 على مجلس الكلیة

ید اسماء ابوز
  رشید ابوزید

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

من اجھاض  ىتعان ىالحاالت الت ىف 3فیتامین د ىقیاس مستو
  محافظة اسیوط ىمتكرر غیر معروف السبب ف

Assessment Of Vitamin D3 Level In Cases Of 
Unexplained Recurrent Pregnancy Loss In 
Assiut  Governorate 

 

  دعزت حامد سی/ د.أ
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  ھشام أحمد أبو طالب/ د
 مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03327766 20/11/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 
 على مجلس الكلیة



٢

محمد 
مصطفي 
  ھارون بدر

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

لجنین كامل  ةالقیصری ةاستخدام الكورتیوستیروید قبل الوالد
  النمو

Antenatal Corticosteroid Use In Elective Term 
Cesarean Section 

  أحمد فایق أمین/ د.أ
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  ھشام أحمد السید أبو طالب/ د
  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03396107 26/12/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 
 على مجلس الكلیة

الزھراء 
 ىمجدي عل
  ىالشوربج

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

 ةوعالی ةمقارنة بین جرعات عقار المیئوتریكسات المعتاد
عالج امراض التروفوبالست المرتبطة بالحمل  ىف ةالجرع

  دراسة عشوائیة اكلینیكیة .الممتدة قلیلة الخطورة
Rescue Versus High Dose Methotrexate 
Regimens In The Management Of Low Risk 
Persistent Gestational Trophoblastic Neoplasia. 
A Randomized Clinical Trial 

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

  ھشام أحمد السید أبو طالب/ د
  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03280979 19/9/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 
 على مجلس الكلیة

محمود 
نورالدین 

  رحیمعبدال

أمراض 
النساء 
  والتولید

  دكتوراة

شرات الدوبلر و االوعیة دراسة بالموجات فوق الصوتیة لمؤ
من الحمل كعوامل للتنبؤ  ىالجزء الثان ىمشیمة فللالدمویة 

  بتأخر نمو الجنین داخل الرحم
Second Trimesteric Ultrasound Doppler Indices 
And Placental Vascularization As Predictors Of 
Intrauterine Growth Restriction 

  محمد عالء الدین محمود یوسف/ د.أ
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  علوانى الدریمى السنوسى/ د.أ
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  أبو بكر عباس متولى/ د
  أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید

NCT03349671 27/11/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 

 ى مجلس الكلیةعل

سالى عزت 
  شفیق میخائیل

طب 
  ماجستیر  األطفال

انتشار حموضة االنابیب الكلویة فى االطفال المصابین  معدل
  بكثرة التبول فى مستشفى االطفال الجامعى

Prevelance Of RTA In Polyuric Children 

  زینب محمد محیى الدین/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  سماھر فتحى طھ/ د
  طب األطفالمدرس 

NCT03268460 13/9/2017  

وافقت اللجنة ویعرض 
بعد  على مجلس الكلیة
  :تعدیل العنوان الى

Prevalence of 
Renal Tubular 

Acidosis In 
Polyuric Children 
Admitted to Assiut 

University 
Children Hospital 

مریم ناجى 
  جمیل اخنوخ

طب 
  ماجستیر  األطفال

لمعدل توزیع كرات الدم الحمراء فى مرضي القیمة التنبؤیة 
االطفال الجامعى  ىلحدیثى الوالدة فى مستشف ىالتسمم الدمو

  بأسیوط
Prognostic Value Of Red Cell Distribution 
Width In Neonatal Sepsis In Patients Admitted 
At Assiut University Children Hospital 

  أحمد جاد الرب عسكر/ د.أ
  طب األطفال أستاذ

  أمیرة محمد أحمد شلبى/ د
 مدرس طب األطفال

NCT03403062 وافقت اللجنة ویعرض   ٥/٢/٢٠١٨
 على مجلس الكلیة



٣

مروه فتحى 
  عبدالحى

عالج 
األورام 
والطب 
 –النووى 
الطب 
  النووى

  ماجستیر

للماسح الذرى أحادى الفوتون المدمج  ىاألداء التشخیص
ثنائى /م99بمادة التكنیزیوم باألشعة المقطعیة على العظام 

  فوسفات المیثیلین فى المرضى ذوى آالم أسفل الظھر
The Diagnostic Performance Of Skeletal 
99MTC-MDP SPECT/CT In Patients With 
Low Back Pain 

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

  ھمت عبد السمیع محمود/ د
  األورام والطب النووىمدرس عالج 

NCT03298854 1/11/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 
 على مجلس الكلیة

محب ابراھیم 
  ملك

عالج 
األورام 
والطب 
  النووى

  ماجستیر

راسة د( تأثیر مؤشر كتلة الجسم على نتائج عالج سرطان الثدى
 )استرجاعیة

Impact Of Body Mass Index On Outcomes Of Breast 
Cancer Management (Retrospective Study) 

  سمیر شحاتة محمد/ د.أ
  عالج األورام والطب النووىأستاذ 

  عبیر فائق أمین/ د
  أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووى

  ایات مرسى محمد/ د
  مدرس عالج األورام والطب النووى

NCT03429504 
وافقت اللجنة ویعرض على   4/5/2017 

 مجلس الكلیة

محمد نرمین 
  أبوالقاسم

األمراض 
الصدریة 
  والتدرن

  دكتوراة

طرق تشخیص التدفق الجنبى المختلفة فى مستشفى  تقییم
  أسیوط الجامعى

Evaluation Of Different Diagnostic Approaches 
For Identifying The Aetiology Of Pleural 
Effusion At Assiut University Hospital 

  یمرأفت طلعت إبراھ/ د.أ
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  أحمد متولى عزوز/ د
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

NCT03260088 27/8/2017  
وافقت اللجنة ویعرض 
 على مجلس الكلیة

إیمان أحمد 
 أحمد محمد

جراحة 
التجمیل 
 والحروق

  ماجستیر

وتأثیره على  ىالخارج ىاألنثو ىللجھاز التناسل ىالتقییم التجمیل
  دة الحیاةجو

Aesthetic Assessment Of External Female 
Genital System And Its Impact On Quality Of 
Life 

  عاصم حسین كامل/ د.أ
  أستاذ جراحة التجمیل والحروق

  أسامة یس طھ/ د
أستاذ مساعد جراحة التجمیل 

  والحروق

PACTR20170
9002544183 11/9/2017  

وافقت اللجنة ویعرض 
 لكلیةعلى مجلس ا

محمد عادل 
  عبدالودود

جراحة 
التجمیل 
 والحروق

  ماجستیر
  القدماعادة بناء الساق و ىاستخدام السدیلة الثاقبة ف

Use Of Perforator Flaps For Leg And Foot 
Reconstruction 

  طارق عبد اهللا الجمال/ د.أ
  أستاذ جراحة العظام

  یوسف صالح حسن/ د.أ
  وقأستاذ جراحة التجمیل والحر

  أحمد كمال عثمان/ د
أستاذ مساعد جراحة التجمیل 

 والحروق

NCT03269864  6/9/2017  وافقت اللجنة ویعرض
 على مجلس الكلیة

ابوالمكارم  ةھب
  احمد

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

المقاطع في تشخیص مرض االلتھابات  ةمتعدد ةالمقطعی ةدور االشع
 ةالمعوی

Role Of Multislice CT Enterography In Diagnosis Of 
Inflammatory Bowel Disease 

  محمد زیدان محمد/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  شریف محمد عبد العال/ د
  مدرس األشعة التشخیصیة

  
  

NCT03436966  10/9/2017  وافقت اللجنة ویعرض على
  مجلس الكلیة



٤

الطاھر عالء 
  الدین أحمد

جراحة 
  ماجستیر  العظام

م بنتائج الفحص االكلینیكى وباالشعة السینیة لحاالت عملیات مركزة الید تقیی
  لمرض عدم االكتمال الخلقى لعظمة الكعبرة

Clinical And Radiological Outcomes Of Centralization 
As A Surgical Management For Radial Club Hand 

  طارق عبد اهللا الجمال/ د.أ
  أستاذ جراحة العظام

  محمد مصطفى قطب/ د.أ
  أستاذ جراحة العظام

  یاسر فاروق راغب/ د
  مدرس جراحة العظام

NCT03432052 23/10/2017  وافقت اللجنة ویعرض على
 مجلس الكلیة

شیماء نصار 
  عبدالحمید على

األمراض 
 –الباطنة 
طب 

الحاالت 
  الحرجة

  ماجستیر

رفیة فى عدوى مجرى الدم المرتبطة بتركیب قسطرة وریدیة مركزیة اوط
  أسیوطمرضى الرعایة المركزة بمستشفیات جامعة 

Central And Peripheral Venous Catheters Associated 
Blood Stream Infection In The Critically Ill Patients In 
Assiut University Hospital 

  محمد حسام محسن/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  عادل حسن مكاوى/ د
  د األمراض الباطنةأستاذ مساع

NCT03379948 15/1/2018   وافقت اللجنة ویعرض على
 مجلس الكلیة

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف

التخص االسم
 قرار اللجنة  رقم التسجیل لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة ص

مصطفى 
محمود 
 ىمرس

  عبداللطیف

طب 
القلب 

واألوعیة 
  الدمویة

  دكتوراة

الفائدة اإلضافیة الستخدام نظام 
التتبع البقعى لجدار القلب مع 

فى التنبؤ " اى"إنزیم التروبونین 
بالمرضى األكثر عرضة 

لإلصابة بضعف عضلة القلب من 
بین المرضى المعالجین بعقار 

  نثراسیكلینال
Add Benefit Of Speckle 
Tracking Echo To 
"Troponin I" Assay In 
Predicting Gigh Risk 
Patients Of 
Cardiomyopathy In 
Those Receiving 
Anthracycline 
Chemotherapy 

الفائدة االضافیة الستخدام نظام 
لجدار القلب مع  ىالتتبع البقع

ونین النزیم التروب ىالتعبیر الجزیئ
ومستقبالت  ةلحساسیا ىعال

التشخیص  ىف ریانودین القلب
المبكر لضعف عضلة القلب من 

بین المرضى المعالجین بعقار 
  االنثراسیكلین

Added Benefit Of 
Speckle Tracking Echo 
To Molecular Expression 
Of High Sensitive 
Troponin I And Cardiac 
Ryanodine Receptors In 
Early Detection Of 
Cardiomyopathy In 
Patients Receiving 
Anthracycline 
Chemotherapy 

  یحیى طھ كشك/ د.أ
طب القلب واألوعیة أستاذ 

  الدمویة
حاتم عبد الرحمن / د

  حلمى
طب القلب أستاذ مساعد 

  واألوعیة الدمویة
  محمد عبد الغنى/ د

طب القلب أستاذ مساعد 
  واألوعیة الدمویة

  كشكیحیى طھ / د.أ
طب القلب واألوعیة أستاذ 

  الدمویة
  حاتم عبد الرحمن حلمى/ د

طب القلب أستاذ مساعد 
  واألوعیة الدمویة

  محمد عبد الغنى/ د
طب القلب أستاذ مساعد 

  واألوعیة الدمویة
  نجالء كمال إدریس/ د

أستاذ مساعد الكیمیاء الحیویة 
  الطبیة

NCT03381014 
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة



٥

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 
  قرار اللجنة   تاریخ االخالقیات رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم

احمد 
فرحات 
  حسن

جراحة 
المسالك 
البولیة 
  والتناسلیة

  ماجستیر

نمطیھ الناسور البولى التناسلى فى السیدات 
 ستشفى جامعة أسیوطفى م

Pattern Of Genitourinary Fistula 
Among Females Presented To 
Assiut University Hospital 

فاعلیة حقن مادة سم البوتولینوم  ىمد دراسة
  في المثانة العصبیة المتشنجة

The Efficacy Of Botulinum 
Toxin In Spastic Neuropathic 
Bladder 

NCT03407183 4/2/2018   وافقت اللجنة ویعرض
  على مجلس الكلیة

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 

رقم  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
  قرار اللجنة التسجیل

منى على 
الرحمن عبد

 عثمان

الفسیولوجیا 
 الطبیة

ماجستی
 ر

ض دالالت االلتھاب فى  تأثیرات كبریتید الھیدروجین على بع
ارجنین میثیل استر  - نیترو ل -ارتفاع ضغط الدم المستحث ب ن ج

  فى الجرذان
Effects Of Hydrogen Sulfide On Some 
Inflammatory Markers In NG-Nitro L-Arginine 
Methyl Ester-Induced Hypertension In Rats 

اللتھاب فى تأثیرات كبریتید الھیدروجین على بعض دالالت ا
ارجنین میثیل استر  -لإ نیترو -ارتفاع ضغط الدم المستحث ب ن ج

  فى الجرذان
Effects Of Hydrogen Sulfide On Some 
Inflammatory Markers In NG-Nitro L-Arginine 
Methyl Ester-Induced Hypertension In Rats 

یحتاج ال 
الى 
  تسجیل

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

احمد سعید 
 سعد

التخدیر 
والعنایة 
 المركزة

 دكتوراة

التنقیط الوریدي لعقار الكیتامین بالمقارنة بعقار الفینتانیل بعد 
تاثیرھما كمسن لاللم و عالقتھما بنسبھ البیتا :جراحات البطن العلویھ

  اندورفین بالدم
Outcome Of Central Airway Stenting In Assuit 
University Hospital Intravenous Infusion Of 
Ketamine Versus Fentanyl After Upper Abdominal 
Surgery: Analgesic Effect And Correlation With 
Serum B- Endorphin 

 ىاثناء جراحات االمعاء عل لعقار الكیتامین ىتأثیر التنقیط الورید
  ن االلم بعد الجراحةیتسك

Effect Of Intraoperative Intravenous Ketamine 
Infusion On Postoperative Analgesia After 
Intestinal Surgery 

NCT03
344393 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

مصطفى 
أحمد 

الرحمن عبد
الحفیظ عبد

 جاداهللا

أمراض 
النساء 
 والتولید

 دكتوراة

تقییم الترویة الدمویة لبطانة الرحم وما یجاورھا فى العقم غیر 
  لمفسر بواسطة الدوبلر المقوى ثالثى األبعادا

Assessment Of Endometrial And Subendometrial 
Perfusion By 3D Power Doppler In Women With 
Unexplained Infertility 

العقم غیر  ىتقییم سمك بطانة الرحم والترویة الدمویة لما یجاورھا ف
 ىة الدوبلر المقوى ثالثالمفسر ومتالزمة تكیسات المبیضین بواسط

  األبعاد
Assessment Of Endometrial Thickness And 
Subendometrial Perfusion By 3D Power Doppler 
In Women With Unexplained Infertility And 
Polycystic Ovary Syndrome 

NCT03
397693 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة



٦
  تعدیل لجنة إشراف
 قرار اللجنة لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة السما

الطب الطبیعى والروماتیزم   ماجستیر  مارى یعقوب شفیق
  والتأھیل

  سونیا محمد رشاد/ د.أ
  أستاذ الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

  رانیا محمد جمال الدین عبد المتعال/ د
  الطبیعى والروماتیزم والتأھیل أستاذ مساعد الطب

  إیمان محمد حسین خضر/ د.أ
  أستاذ األمراض العصبیة والنفسیة

  سونیا محمد رشاد/ د.أ
  أستاذ الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

  رانیا محمد جمال الدین عبد المتعال/ د
  أستاذ مساعد الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

  

  األمراض الباطنة  ةدكتورا  مروة محمد محمود

  عبد اهللا إسماعیل كیالنى/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  والء حسنى محمد/ د
  مدرس األمراض الباطنة

  شریف محمد عبد العال/ د
  مدرس األشعة التشخیصیة

  عبد اهللا إسماعیل كیالنى/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  والء حسنى محمد/ د
  مدرس األمراض الباطنة

  عبد العالشریف محمد / د
  مدرس األشعة التشخیصیة

  دالیا أحمد عبد الفتاح نجم/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  

محمد كیالنى على عبد 
  التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراة  السالم

  نوال عبد العزیز جاد الرب/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عالء محمد أحمد عطیة/ د.أ
  لعنایة المركزةأستاذ التخدیر وا

  رجاء أحمد عبد اهللا حردان/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  نوال عبد العزیز جاد الرب/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عالء محمد أحمد عطیة/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  حنان جالل عبد العظیم/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  مد عبد اهللا حردانرجاء أح/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  

  الفارماكولوجیا الطبیة  دكتوراة  محمد سید ملة

  صفوت عبد الھادى منقورة/ د.أ
  أستاذ الفارماكولوجیا الطبیة

  عبیر محمد رشاد حسین/ د
  مدرس الفارماكولوجیا الطبیة

  صفوت عبد الھادى منقورة/ د.أ
  أستاذ الفارماكولوجیا الطبیة

  عبیر محمد رشاد حسین/ د
  مدرس الفارماكولوجیا الطبیة

  حنان أحمد محمد الطیب/ د
  مدرس طب األورام بمعھد جنوب مصر

  

  التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  محمد ممدوح محمد

  أحمد محمد أحمد محارب/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  وسام نشأت على/ د
  لمركزةمدرس التخدیر والعنایة ا

  ھانى أحمد إبراھیم المربع/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  وسام نشأت على/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  



٧

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  نھى عبد الرازق أحمد

  شعبان رضوان ھالل/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أمل محمد عبد العال/ د
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  شعبان رضوان ھالل/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أمل محمد عبد العال/ د
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  طارق عبد الحمید/ د
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  

  التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراة  مصطفى حسانین حسانین

  محمد محمد عبد اللطیف/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  ولید صالح حسن/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  عماد ظریف كامل/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  محمد محمد عبد اللطیف/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  خالد محمد مرسى/ د
  ایة المركزةأستاذ مساعد التخدیر والعن

  عماد ظریف كامل/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  

  الصحة العامة وطب المجتمع  ماجستیر  ھبھ حسن عمر حسن

  على حسین زرزور/ د.أ
  أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

  سعید صالح عبد الجلیل/ د
  مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

  على حسین زرزور/ د.أ
  وطب المجتمع أستاذ الصحة العامة

  أحمد شحاتة العزب/ د.أ
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  سعید صالح عبد الجلیل/ د
  مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

  

  األمراض الباطنة  دكتوراة  سلمى مختار عثمان

  مصطفى عبد اهللا ھریدى/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  محمد عباس سعید/ د
  طنةمدرس األمراض البا

  مصطفى عبد اهللا ھریدى/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  أحمد شحاتة العزب/ د.أ
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة 

  محمد عباس سعید/ د
  مدرس األمراض الباطنة

  

طب المناطق الحارة والجھاز   دكتوراة  سلوى عبد العال محمد
  الھضمى

  محمد عدوى نافع/ د.أ
  الحارة والجھاز الھضمىأستاذ طب المناطق 

  شریف إبراھیم كامل/ د.أ
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

  مارتین یارمیش/ د.أ
  جامعة ھارفارد –أستاذ جراحة الكبد 

  أشرف محمود عثمان/ د.أ
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

  شریف إبراھیم كامل/ د.أ
  ضمىأستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھ

  مارتین یارمیش/ د.أ
  جامعة ھارفارد –أستاذ جراحة الكبد 

علما بأنھ سقط  ١٠/٤/٢٠١٦وھذا التغییر بتاریخ 
سھوا من القسم ولم یرسل للدراسات العلیا فى 

  حینھ

  التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  محمد یاسر یوسف

  أحمد محمد أحمد محارب/ د.أ
  ةأستاذ التخدیر والعنایة المركز

  خالد محمد صالح/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  محمد حسن بكرى/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  خالد محمد معین/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  سارة علیوة أحمد

  أحمد كامل مصطفى/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  اھرة محمد كاملط/ د
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أحمد كامل مصطفى/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  طاھرة محمد كامل/ د
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  سمیر كمال/ د
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  

  



٨

  جراحة القلب والصدر  دكتوراة  أحمد محمد فرغلى

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

  محمد عالء نادى/ د
  مدرس جراحة القلب والصدر

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

  محمد عالء نادى/ د
  مدرس جراحة القلب والصدر

Mr. Andrew Duncan 
Consultant Cardiothoracic Surgeon – Head Of 
Department 
Mr. Antony Walker 
Consultant Cardiothoracic Surgeon 

  

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراة  غادة محمود محمد مھران

  حنان جالل عبد العظیم/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  زینب أحمد عبد الحمید/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  محمد إسماعیل صدیق/ د
  ا اإلكلینیكیةمدرس الباثولوجی

  حنان جالل عبد العظیم/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  عمر ممدوح شعبان/ د.أ
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  زینب أحمد عبد الحمید/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  محمد إسماعیل صدیق/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  

 –العصبیة والنفسیة  األمراض  دكتوراة  سید مصطفى سید
  الطب النفسى

  خالد أحمد محمد البیھ/ د.أ
  الطب النفسى –أستاذ األمراض العصبیة والنفسیة 

  یاسر محمد بدر الدین/ د.أ
  الطب النفسى –أستتاذ األمراض العصبیة والنفسیة 

  محمد فوزى محمد/ د
  الطب النفسى –مدرس األمراض العصبیة والنفسیة 

  مارك جریفیت/ د.أ
  اذ اإلدمان السلوكى بجامعة نوتجھامأست

  خالد أحمد محمد البیھ/ د.أ
  الطب النفسى –أستاذ األمراض العصبیة والنفسیة 

  یاسر محمد بدر الدین/ د.أ
  الطب النفسى –أستتاذ األمراض العصبیة والنفسیة 

  محمد فوزى محمد/ د
  الطب النفسى –مدرس األمراض العصبیة والنفسیة 

  

  :استمرار القید
    تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب 

عام تاسع وأخیر لالنتھاء من الرسالة وإال سوف     ٢٣/١٢/٢٠١٤  ٢٠/١٠/٢٠٠٩  العام التاسع  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراة  عمرو محمد سلیم  
  یلغى القید

عام سابع وأخیر لالنتھاء من الرسالة وإال سوف     ١١/٢/٢٠١٤  ٢٢/١١/٢٠١١  العام السابع  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراة  ى أبو الیزیدسعید متول  
  یلغى القید

عبد الرحیم أحمد عبد   
عام واحد فقط  اعتبارا من   الجراحة  دكتوراة  الرحیم

٢٠١٧أكتوبر  عام عاشر وأخیر لالنتھاء من الرسالة وإال سوف     ٢٢/٥/٢٠١١  ١٩/١٠/٢٠٠٨  شرالعام العا 
  یلغى القید

عام واحد فقط  اعتبارا من   الجراحة  دكتوراة  محمد شاكر أبو العال  
عام سابع وأخیر لالنتھاء من الرسالة وإال سوف     ٢/١٢/٢٠١٦  ٢٢/٥/٢٠١١  العام السابع  ٢٠١٧أكتوبر 

  یلغى القید

عام واحد فقط  اعتبارا من   الجراحة  دكتوراة  الوھاب محمد محمد عبد  
عام عاشر وأخیر لالنتھاء من الرسالة وإال سوف     ١٨/٤/٢٠١٠  ١٧/٩/٢٠٠١٨  العام العاشر  ٢٠١٧أكتوبر 

  یلغى القید
  خیر لالنتھاء من الرسالةعام ثامن وأ    ٢٠/٩/٢٠١٦  ٢٤/٣/٢٠١٠  العام الثامن  ٢٠١٨حتى أبریل   األمراض الباطنة  دكتوراة  عبیر جالل یس  

حسام محمود عبد   
  عام سابع وأخیر لالنتھاء من الرسالة    ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٣/١٠/٢٠١١  العام السابع  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   األمراض الباطنة  دكتوراة  الوھاب

  عام ثامن وأخیر    ٢٢/١/٢٠١٢  ١٩/٩/٢٠١٠  العام الثامن  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   األمراض الباطنة  دكتوراة  محمد فتحى على  
  عام ثامن وأخیر لالنتھاء من الرسالة    ٢٠/٣/٢٠١٢  ١٩/٩/٢٠١٠  العام الثامن  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   األمراض الباطنة  دكتوراة  عالء عمر أحمد  

  عام ثامن وأخیر لالنتھاء من الرسالة    ٢٢/٥/٢٠١٢  ٢٤/١٠/٢٠١٠  العام الثامن  ٢٠١٨حتى أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراة  محمد مرسى محمد  



٩
      ٢٤/١٠/٢٠١٠  ١٤/٩/٢٠٠٩  العام التاسع  ٢٠١٨حتى أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراة  عمر أحمد رفاعى  
  ألداء اإلمتحان  ٢١/٥/٢٠١٧  ٢٤/٦/٢٠١٤  ١٦/١٠/٢٠١٢  العام السادس  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  ماجستیر  رشا عبد العظیم محمود  

  :تجمید قید 
 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

    رعایة طفل  ١/١/٢٠١٨ثالثة أشھر اعتبارا من   طب األطفال  ماجستیر  أسماء عطیفى ثابت
    رعایة طفل  ٣٠/٦/٢٠١٨وحتى  ١/١١/٢٠١٧شھر اعتبارا من ثمانیة أ  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  ماجستیر  دیانا جمال عصمت فؤاد
    ظروف مرضیة  ١٨/٩/٢٠١٦لمدة عام من   الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  ماجستیر  ھبة اهللا رمضان عطیة
    رعایة طفل  ١/٦/٢٠١٦لمدة عامین اعتبارا من   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  دكتوراة  سلوى عبد العال محمد
    رعایة طفل  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراة  إیناس صالح كامل

    رعایة طفل  ٢٠١٨عام من فبرایر   طب األطفال  دكتوراة  ھیام حسن سلیمان مھران
    رعایة طفل  ١/٣/٢٠١٨ثالثة أشھر اعتبارا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  أمل یوسف عبد الاله

    رعایة طفل  ٣١/٨/٢٠١٨وحتى  ١/٣/٢٠١٨ستة أشھر اعتبارا من   المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  ماجستیر  اطمة الزھراء عادل إسماعیلف
    رعایة طفل  ٣١/٧/٢٠١٨وحتى  ١/٢/٢٠١٨ستة أشھر اعتبارا من   طب األطفال  ماجستیر  والء جمال عبد الرازق

  :قرار اللجنة 
 -:ذین استوفوا متطلبات منح درجة الماجستیر بیان بأسماء األطباء ال - 

 التخصص االسم
  التولید وامراض النساء  مریم یوسف حبیب
  االمراض العصبیة والنفسیة  مصطفي محمد ھاشم
  طب االطفال  حنان سعد أحمد
  طب االطفال  اماني محمد صخر

  االشعة التشخیصیة  الشیماء عبد الكریم سید
  لوجیا االكلینیكیةالباثو  مروة محمد محمد طلبھ
  التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة  مصطفي عبد الوھاب سید
  التولید وامراض النساء  شیماء عبد البدیع علي 
  طب االطفال  صموئیل موریس فتحي
  التولید وامراض النساء  أحمد مفتاح احمد الزرقھ
  التولید وامراض النساء  أسماء محمود عبد النبي

  االمراض الباطنة  لعزیزامیرة حسن عبد ا
  االمراض الباطنة  صابرین رفعت محمود
  الطفیلیات الطبیة  مني ابو بكر ابو زید

  جراحة المسالك البولیة  ایھاب عبد الوھاب دسوقي
  طب االطفال  سعد عبد الحفیظ عبد السالم

  :قرار اللجنة 
 -: الدكتوراةبیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة  - 

 التخصص االسم
  الباثولوجیا - العلوم الطبیة األساسیة   غادة حسنى محمد

  :قرار اللجنة 
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 :قائمة بأسماء األطباء الذین سیلغى قیدھم لدرجة الماجستیر والدكتوراة وذلك لعدم سداد الرسوم الدراسیة  -
 التخصص                          االسم       

  جراحة العظام  عبد اهللا محمد النصر
  أمراض الكلي  محمد عبد العزیز مرسي

  أمراض الكلي  رشاد حسن رشاد
  االمراض الباطنة  عبد العلیم علي السید

  االمراض الباطنة  نیرفانا عبد الحلیم علي
  االمراض الباطنة  مینا جمال حبیب

  التولید وامراض النساء  اسماء ابراھیم حسین
  اض النساءالتولید وامر  اماني محمد شعبان
  التولید وامراض النساء  صفاء محمد صالح

  التولید وامراض النساء  محمد محمود عبد الصادق
  التولید وامراض النساء  یوسف عبد العظیم احمد
  الروماتیزم والتاھیل  شیماء عبد الناصر محمد

  الروماتیزم والتاھیل  آالء حسني علي
  رةاالنف واالذن والحنج  ابو بكر الصدیق محمود

  طب االطفال  رانیا محمد حسین
  طب االطفال  صفاء صابر محمد
  طب االطفال  اسماء عطیفي ثابت
  طب االطفال  الشاذلي ربیع احمد
  طب االطفال  احمد حجاج محمد
  طب االطفال  شیماء محمد توفیق

  طب االطفال  علي محمود علي مصطفي
  طب االطفال  فاطمة الزھراء محمود
  طب االطفال  د الھاديمحمد صالح الدین عب

  طب االطفال  مینا نایر ابراھیم
  الباثولوجیا االكلینیكیة  ایھاب عبد الراضي ثابت

  الباثولوجیا االكلینیكیة  اسماء مصطفي عبد الحافظ
  الباثولوجیا االكلینیكیة  ایناس انسي شفیق
  التشریح  عمرو سمیر محمد

  التشریح  مصطفي ابراھیم مصطفي
  االشعة التشخیصیة  والء یوسف بسیوني

  جراحة المسالك البولیة  محمود عبد المنعم عبد اهللا
  االمراض الصدریة  ماري جمال صدقي
  الدراسات السكانیة والصحة النجابیة  ھناء أحمد محمود

  الطب النووي  فاطمة الزھراء مصطفي محمود
 األنف واألذن والحنجرة       عمر غانم سید سید                                                  

 تولید وأمراض نساء أحمد محمد جمال الدین
 تولید وأمراض نساء حمادة عید أبو زید

 تولید وأمراض نساء نسرین إبراھیم كامل
 تولید وأمراض نساء  إیمان عمار أمین



١١
 المسالك البولیة محمد أحمد السید

 طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى ى حسناحسان عل
 جراحة القلب والصدر محمد ابراھیم محمد عبد الحمید

 االشعة التشخیصیة شیماء سعد عبد الرحمن
 طب القلب واالوعیة الدمویة لبنى عبد العزیز محمود

 االمراض الباطنة احمد محمود دردیر
 االمراض الباطنة ایھاب طلعت مصطفى

 االمراض الباطنة علم الدینشیماء جابر 
  امراض الكلى  محمد امبارك عباس

 : قرار اللجنة 
 .دكتوراة جراحة األوعیة الدمویة والشرایین من كلیة الطب جامعة أسیوط إلى كلیة الطب جامعة القاھرة  –أم كلثوم عبد الناصر / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیبة - 

  : قرار اللجنة 
 .أحمد صادق محمد أبو الحسن / كرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى الجراحة للطبیبمذ - 

  :قرار اللجنة 
 .عمر أحمد رفاعى محمد / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى جراحة العظام للطبیب - 

  :قرار اللجنة 
 .ھبھ أحمد محمد ھاشم / أن قبول رسالة الدكتوراة فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطبیبمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بش - 

  :قرار اللجنة 
 .ایة محمد محروص / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى للطبیبة - 

  :قرار اللجنة 
 .أمل محمد حسنى علم الدین مع التوصیة بمنحھا الدرجة / قبول رسالة الدكتوراة فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطبیبة مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن - 

  :قرار اللجنة 
 .حھا الدرجة مى مصطفى محمد كمال مع التوصیة بمن/ وحدة أمراض الدم للطبیبة –مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى األمراض الباطنة  - 
  :قرار اللجنة  - 
 .ھیثم أحمد عبد اهللا تمام الخطیب مع التوصیة بمنحھ الدرجة / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى للطبیب - 

  :قرار اللجنة 
 .عالء سلیمان عبد القادر مع التوصیة بمنحھ الدرجة / اثولوجیا اإلكلینیكیة للطبیبمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى الب - 

  :قرار اللجنة 
 .محمد على أحمد محمد مع التوصیة بمنحھ الدرجة / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى جراحة العظام للطبیب - 

  :قرار اللجنة 
 .إیمان عوض عبد المجید لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعیة الدمویة وذلك لعدم الجدیة فى الدراسة / بشأن إلغاء قید الطبیبة مذكرة للعرض على مجلس الكلیة - 

  :قرار اللجنة 
 .وذلك لعدم الجدیة فى الدراسة محمد عبد اللطیف محمد على لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعیة الدمویة / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب - 

  :قرار اللجنة 
 .ایة عبد الرحمن یحیى طھ لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعیة الدمویة وذلك لعدم الجدیة فى الدراسة / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة - 

  :قرار اللجنة 
 .جاكلین جورج عبد المسیح لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعیة الدمویة وذلك لعدم تسجیل موضوع بحث خالل المدة المحددة بالالئحة / بةمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبی - 

  :قرار اللجنة 
 .ذلك لعدم تسجیل موضوع بحث خالل المدة المحددة بالالئحة أحمد عبد الناصر حسین لدرجة الماجستیر فى جراحة األوعیة الدمویة و/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب - 

  :قرار اللجنة 
 .محمد عماد الدالى لدرجة الماجستیر فى طب وجراحة العیون وذلك بناء على طلبھ / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب - 

  :قرار اللجنة 
 .نھلة محمد عطا لدرجة الماجستیر فى األمراض الباطنة نظرا لسداد الرسوم الدراسیة / بةمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعادة قید الطبی - 



١٢
  :قرار اللجنة 

) الجلدی�ة والتناس�لیة وط�ب ال�ذكورة لع�دم الجدی�ة ف�ى الدراس�ة           عزة حسن عبد المنعم لدرج�ة الماجس�تیر ف�ى األم�راض    / إلغاء قید الطبیبة( والذى ینص على  ١٥/١/٢٠١٨مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ  - 
 . ١٩/١٢/٢٠١٧وذلك ألنھا سبق وتقدمت بطلب لتجمید القید بسبب رعایة طفل واعتمد فى مجلس الكلیة بتاریخ 

  :قرار اللجنة 
   :قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات - 

 التخصص االسم
  والتولیدأمراض النساء   سماح سعد عبد السالم
  أمراض النساء والتولید  مریانا ماھر عازر

  أمراض النساء والتولید  مصطفى محمد أبو العال أحمد
  أمراض النساء والتولید  حمدى أبو الوفا أحمد
  أمراض النساء والتولید  إسالم سید محفوظ
  أمراض النساء والتولید  سامیة سید أحمد
  أمراض النساء والتولید  إیناس أحمد سید

  أمراض النساء والتولید  عبد الرحمن محمود محمد
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  كرستین وصفى نجیب
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  أسماء محمد حسن

  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  علیاء عادل أحمد عالم
  الباثولوجیا  إسراء مصطفى كمال

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دى نجیب التالوىرضوى حم
  المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  سلمى جمال عبد المالك
  المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  أشرف إبراھیم محمود
  التشریح االدمى وعلم األجنة  دعاء حامد عبد الحمید
  طب األطفال  أحمد محمد نجیب
  طب األطفال  إیمان ألفى إیلیا مكرم
  طب األطفال  لمیاء عید على شافع
  الطفیلیات الطبیة  ماریا ناجد موریس
 جراحة األنف واألذن والحنجرة والء جمال جاد اهللا
  األمراض الصدریة والتدرن  ھدیر سید خلیفة
  طب المناطق الحارة والجھز الھضمى  االء محمد فھمى

  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  سباق على أبو المجد
  التخدیر والعنایة المركزة  سارة عبد المجید محمد
  الفارماكولوجیا الطبیة  أندرو زكریا زكا

 :قرار اللجنة 

  


