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  الدراسات العلیا
  

  ٢/٢٠١٩ /١٢* محضر أجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ 
   تسجیالت مواضیع األبحاث:

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

احمد محمد 
عالء الدین 
  احمد

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

  ومرض شلل الرعاش ىھاز الھضممیكروبات الج ماجستیر
Gut Microbiota And Parkinson’s Disease 

  أ.د/ إیمان محمد حسین خضر
  أستاذ أمراض العصبیة
  د/ أنور محمد علي

 أستاذ أمراض العصبیة
  أ.د/ إیناس عبد المجید محمد

  أستاذ المیكروبیولوجي

NCT03
وافقت اللجنة ویعرض على   11/10/2018 ٧١٠٦٦٨

 مجلس الكلیة

نان زكا ح
 قلدس سعید

طب 
  تنبؤ النتائج النھائیة لألطفال الذین یعانون من غیبوبة غیر صدمیة ماجستیر األطفال

Outcome Predictors Of Non Traumatic Coma In Children 

  أ.د/ جمال عسكر
  أستاذ طب األطفال
  د/ أمیر أبو الغیط

  مدرس طب األطفال

NCT036
رض على وافقت اللجنة ویع  6/9/2018 ١٨٧٤٥

 مجلس الكلیة

نورا حسان 
رمزي 
    جندي

طب 
 ماجستیر األطفال

بوحدة العنایة المركزة بمستشفى االطفال  ىمعدل ونتائج التوصیل بجھاز التنفس الصناع
  اسیوطى بالجامع

Frequency And Outcomes Of Mechanical Ventilation In Intensive Care 
Unit At Assiut University Hospital 

  أ.د/ قطب عباس متولي
  أستاذ طب األطفال

  د/ إسماعیل لطفي محمد
  مدرس طب األطفال

NCT036
وافقت اللجنة ویعرض على   4/9/2018 ٥٣٠٦٥

 مجلس الكلیة

جالل محمد 
جالل 
  ابراھیم

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

  سیةدور الموجات فوق الصوتیة والموجات الملونة فى تشخیص امراض الغدد اللعابیة الرئی
Role Of Gray Scale And Colour Doppler Ultrasound In Diagnosis Of 
Parotid And Submandibular Gland Diseases 

  أ.د/ مصطفى ثابت حسین
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ مروة محمد سامي

  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT037
وافقت اللجنة ویعرض على   16/10/2018 ٤٦٧٣٠

 مجلس الكلیة

ء محمد عال
سباعي 
  محمد

  ىالتجمیلیة فى عالج سرطان الثد ىدور جراحات اورام الثد  دكتوراه  الجراحة
Role Of Oncoplastic Breast Surgery In Breast Cancer Treatment 

  أ.د/ ھشام على ریاض
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ محمد قرني عویس
  أستاذ الجراحة

NCT03273
على  وافقت اللجنة ویعرض  ٢٧/٨/٢٠١٧ 348

 مجلس الكلیة

عبد الرحمن 
محمد احمد 
  محمد

 ماجستیر الجراحة
  استئصال المرارة بالمنظار بصعوبةتقییم نظام التصنیف قبل الجراحة للتنبؤ 

Evaluation Of Preoperative Scoring Method For Prediction Of Difficult 
Laparoscopic Cholecystectomy 

  أ.د/ مصطفى عبد الغفور حسنین
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ مصطفى ثابت أحمد
  أستاذ الجراحة

  د/ محمد بكر محمد قطب
  أستاذ مساعد الجراحة

  

NCT037
وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٩/١/٢٠١٩ ١٨٥٧٢

 مجلس الكلیة
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مصطفى 

محمد 
البدري 
  محمد

جراحة 
القلب 
  والصدر

  دكتوراه

الضیق الشدید بالصمام  عن طریق القسطرة فى عالج حاالت ىنتائج تغییر الصمام األورط
  ىاألورط

Outcomes Of Transcatheter Aortic Valve Implantation In Management 
Of Severe Symptomatic Aortic Stenosis 

  أ.د/ أحمد محمد فتحي غنیم
  جراحة القلب والصدر أستاذ ورئیس قسم

  د/ حسین خیري عبد الخیاط
  جراحة القلب والصدر مدرس

NCT03
وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٤/٧/٢٠١٨ ٦٣٣٣٨٣

 مجلس الكلیة

جاكلین 
جورج عبد 

المسیح 
  رومان

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

فى مرضى الجلطة القلبیة  فى التنبؤ بشدة قصور الشرایین التاجیة ىالتامور ىقیمة النسیج الدھن
 الحادة

Value Of Epicardial Adipose Tissue In The Prediction Of Coronary 
Artery Disease Severity In Acute Myocardial Infarction Patients 

  أ.د/ حسام حسن العربي
  أستاذ ورئیس قسم طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ ھبة محمود عبد المحسن
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03
وافقت اللجنة ویعرض على   8/11/2018 ٣٠٨٥٣٩

 مجلس الكلیة

حمد ھبھ ا
  حامد محمد

األمراض 
الصدریة 
  والتدرن

  دكتوراه

الحادة عالیة  ىبالقسطرة فى حاالت جلطات الشریان الرئو سالمة وفعالیة التدخالت الموجھة
 الخطورة

Safety And Efficacy Of Catheter Directed Interventions In Acute High 
Risk Pulmonary Embolism 

  أ.د/ أماني عمر محمد عمر
  تاذ أمراض الصدرأس

  د/ عبد العظیم محمد أبو الفضل
  أستاذ مساعد أمراض الصدر

  د/ یوسف أحمد یوسف
  أستاذ مساعد أمراض الصدر
  د/ أیمن خیري محمد حسن

  أستاذ مساعد بقسم القلب واألوعیة الدمویة

NCT03595
وافقت اللجنة ویعرض على   19/7/2018 085

 مجلس الكلیة

عالء محمد 
أبوزید عبد 

 اهللا

األمراض 
  دكتوراه  الباطنة

استخدام نسبة معامل فون فیلبراند و معدل نشاطھ كدالالت حدیثة لحاالت النزف والتجلط فى 
  التھاب األمعاء التقرحي ىمرض

Von Willebrand Antigen And Activity As A Novel Biomarkers Of 
Hemostasis In Inflammatory Bowel Disease 

 حمن أحمدأ.د/ یسریة عبد الر
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ وائل أحمد عباس

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT037
وافقت اللجنة ویعرض على  ٢٨/١٠/٢٠١٨ ١٥٦٧٣

 مجلس الكلیة

مینا اسحق 
  لخلیتوفیق 

التولید 
وأمراض 
  النساء

  تطبیق مخططات معدل نمو الجنین لمنظمة الصحة العالمیة في أسیوط، مصر  ماجستیر
Implementation Of WHO Fetal Growth Charts In Assiut, Egypt 

  أ.د/ ھاني عب العلیم علي محمود
  أستاذ أمراض النساء والتولید
  د/ دینا محمد السید حبیب

  أستاذ مساعد أاض النساء والتولید

NCT03
وافقت اللجنة ویعرض على   ١١/١١/٢٠١٨ ٧٥٥٠٢٤

 مجلس الكلیة

رانیا محمد 
محمد عبد 
  الرحمن

ب ط
وجراحة 
  العین

  ماجستیر

على طبقة تطرأ التيرصد التغیرات  االلیاف العصبیة الشبكیة لدى مرضى اعتالل الشبكیة  
عن طریق االشعة المقطعیة البصریة المترابطة بعد معالجة الشبكیة باالرجون لیزر ىالسكر  

Changes In Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Detected By Optical 
Coherence Tomography In Diabetic Retinopathy After Panretinal 
Photocoagulation 

  أ.د/ كامل عبد الناصر
  أستاذ متفرغ طب وجراحة العین

  د/ على نتاج ریاض
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین

  د/ إیھاب إسماعیل وصفي
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین

NCT03
عرض على وافقت اللجنة وی  ١٩/١/٢٠١٩  ٧٨٦١٤٦

 مجلس الكلیة

احمد جمال 
  حلمي

جراحة 
  نتائج استخدام مسمار جاما فى كسور مدور الحق فى المرضى البالغین  ماجستیر  العظام

Results Of Gamma Nail In Trochanteric Fractures Of The Adults 

  أ.د/ فیصل فھمي آدم
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ خالد محمد مصطفى
  امأستاذ جراحة العظ

  د/ حسام محمد عبد المنعم
  أستاذ مساعد جراحة العظام

NCT0335
وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٢/٢/٢٠١٨  31983

 مجلس الكلیة

محمد عبد 
  الغنى عالم

جراحة 
المسالك 
البولیة 
  والتناسلیة

  دكتوراه

ر ؛ فى التنبؤ بسی٢-المصغر ىدور الدالالت المناعیة الكیمیائیة؛ جیمینین وبروتین حفظ الصبغ
  مرض سرطان الخالیا الكلویة ومدى عالقتھا السریریة الباثولوجیة

Role Of Immunohistochemical Markers, Geminin And Minichromosome 
Maintenance-2 In Prognosis Of Renal Cell Carcinoma And Its 
Clinicopathological Correlation 

  أ.د/ عبد المنعم عبد اهللا الحجاجي
  جراحة المسالك البولیةأستاذ 

  د/ حسني محمود أحمد بھنساوي
  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

  د/ أحمد محمد معین
  مدرس جراحة المسالك البولیة

NCT036
وافقت اللجنة ویعرض على    10/2/2019 ٩٢٥٣٣

 مجلس الكلیة
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  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

  قرار اللجنة   تاریخ االخالقیات رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  ل التغییرموضوع البحث قب الدرجة التخصص االسم

سھى محمد 
  نجیب حسین

األمراض 
  دكتوراه  الباطنة

تقییم االسباب المختلفة لالستسقاء مجھول السبب: دراسة اكلینیكیة ومعملیة 
  وعن طریق منظار البطن

Evaluation Of Different Etiologies Of Obscure Ascites: 
Clinical, Laboratory, And Laparoscopic Study  

للمیتوكوندریا فى التنبؤ  ىدراسة تقییم استخدام الحمض النوو
  بنخللر البنكریاس فى حاالت التھاب البنكریاس الحادة.

Evaluation-Of-Plasma MtDNA In Predicting 
Pancreatic Necrosis In Acute Pancreatitis Patients 

NCT03
وافقت اللجنة ویعرض  ٣/١/٢٠١٩ ٧٨٨٩٢٨

  على مجلس الكلیة

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف  

  

رقم  لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
  التسجیل

تاریخ 
 قرار اللجنة  خالقیاتاال

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 

التعبیر عن مجموعة شاذة من عالمات التمایز فى 
: دراسة ىاللوكیمیا الحادة عن طریق التدفق الخلو

  بأثر رجعى فى معھد جنوب مصر لألورام
Expression Of Aberrant CD Markers 
In Acute Leukemia By 
Flowcytometry: Retrospective Study 
In South Egypt Cancer Institute 

  أ.د/ دعاء محمد سید
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ ابتسام محمود علي الجیزاوي
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ انجي عادل شفیق
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ دعاء محمد سید
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ أسماء عمر أحمد

أستاذ مساعد الباثولوجیا 
  اإلكلینیكیة

  د/ انجي عادل شفیق
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
٧٤٣٩٠٩ 2/12/2018  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

 

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

ادل كیرلس ع
  جرجس مینا

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

تأثیر اضافة االیریثرومیسن ایھ الى الدیكسامیثازون فى منع الغثیان والقيء فیما بعد 
  الوالدة القیصریة تحت التخدیر النصفي باستخدام االفیونیات النخاعیة

Effect Of Adding Erythromycin A To Dexamethasone In 
Preventing Post-Operative Nausea And Vomiting In Caesarean 
Section Under Spinal Anesthesia With Spinal Opiate 

مقارنة االزیثرومیسین بالفم بالدیكسامیثازون لمنع القيء فى المرضى الذین 
  ىتجرى لھم العملیات القیصریة الغیر عاجلة بالتخدیر النصف

Oral Azithromycin Versus Dexamethasone For Prevention 
Of Emesis In Patients Undergoing Elective Cesarean 
Section Under Intrathecal Anesthesia 

 
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف
  

رقم  لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل وع البحث بعد التغییرموض موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
 قرار اللجنة  التسجیل

شیماء 
محمد 

راضي 
عبد 
  الحكیم

طب 
  دكتوراه  األطفال

تحدید حاملى مرض انیمیا البحر المتوسط فى 
االطفال المترددین على مستشفى االطفال 

  جامعة اسیوط
Detection Of B-Thalassemia 
Carriers Among Children Attending 
Assiut University Children Hospital 

تحدید حاملى مرض انیمیا البحر المتوسط فى أقارب أطفال أنیمیا 
  البحر المتوسط المترددین على مستشفى االطفال جامعة أسیوط

Detection Of Β-Thalassemia Carriers Among 
Close Relatives Of Β-Thalassemia Children 
Attending Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ محمد محمود حمدي غزالي
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى شفیق خلف
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ أسامة محمود العشیر
  أستاذ مساعد طب األطفال

  أ.د/ محمد محمود حمدي غزالي
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى شفیق خلف
  ذ مساعد طب األطفالأستا

  د/ أسامة محمود العشیر
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ دالیا أحمد عبد الفتاح نجم

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
٨٢٢٥٨٥ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة
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  تعدیل لجنة إشراف

 

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

محمد مصطفي ھارون   
  أمراض النساء والتولید  ماجستیر  بدر

  أ.د/ أحمد فایق أمین
  أستاذ أمراض النساء والتولید
  د/ ھشام أحمد السید أبو طالب
  مدرس أمراض النساء والتولید

  أ.د/ أحمد فایق أمین
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  أبو طالبد/ ھشام أحمد السید 
  مدرس أمراض النساء والتولید
  أ.د/ نفیسة حسن رفعت
  أستاذ طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  الجراحة  ماجستیر  محمد حمدي سید حسن ١

  ام على ریاضشأ.د/ ھ
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ محمد قرنى عویس
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ عبد الرازق حسن
  أستاذ الجراحة

  على ریاضام شأ.د/ ھ
  أستاذ الجراحة

  عویس قرنيأ.د/ محمد 
  أستاذ الجراحة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  جراحة التجمیل  دكتوراه  امیل صبري بسالي طانیوس  

  أ.د/ یوسف صالح حسن
  أستاذ جراحة التجمیل

  تھاميد/ أحمد 
  جراحة التجمیل مدرس

  د/ نھى جابر
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  حمود فاروقد/ م
  مدرس الباثولوجي

  أ.د/ یوسف صالح حسن
  أستاذ جراحة التجمیل
  د/ أحمد كمال عثمان

  أستاذ مساعد جراحة التجمیل
  انجي عادل شفیقد/ 

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ محمود فاروق
  مدرس الباثولوجي

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  ألشعة التشخیصیةا  دكتوراه  سماء مصطفي محمد حسین  

  أ.د/ سامي عبد العزیز سید
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ جیھان سید أحمد

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ عبیر حسین علي

  مدرس األشعة التشخیصیة

  أ.د/ سامي عبد العزیز سید
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ جیھان سید أحمد

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  ن عليد/ عبیر حسی

  مدرس األشعة التشخیصیة
  آ.د/ غیداء أحمد أبو زید
  أستاذ األمراض العصبیة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  محمد جمال محمد سید  

  تھاميأ.د/ وفاء محمد 
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ إیمان صالح الدین محمد

  إلكلینیكیةمدرس الباثولوجیا ا

  تھاميأ.د/ وفاء محمد 
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ إیمان صالح الدین محمد
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ مي مصطفى كمال
  مدرس األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  طب األطفال  ماجستیر  ھدیر محمد أحمد لطف اهللا  

  إكرام علي ھاشمأ.د/ 
  تاذ طب األطفالأس

  د/ حكمھ سعد فرغلي
  أستاذ مساعد طب األطفال

  
  

  أ.د/ عماد الدین محمود حماد
  أستاذ طب األطفال

  د/ حكمھ سعد فرغلي
  أستاذ مساعد طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة
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  طب األطفال  ماجستیر  عماد نبیل عزیز  

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  دعاء محمد رأفت محمود /د
  طب األطفال أستاذ مساعد

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ فیصل الخطیب أحمد
  طب األطفال أستاذ مساعد

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

عبد شروق كیالني علي   
  طب القلب واألوعیة الدمویة  ماجستیر  مالسال

  أ.د/ حسام حسن علي العربي
  طب القلب واألوعیة الدمویة اذ ورئیس قسمأست

  د/ محمد عبد الغني كریم
  طب القلب واألوعیة الدمویة أستاذ مساعد

  أ.د/ حسام حسن علي العربي
  طب القلب واألوعیة الدمویة أستاذ ورئیس قسم

  د/ محمد عبد الغني كریم
  طب القلب واألوعیة الدمویة أستاذ مساعد

  د/ سلمى محمد طھ
  ب واألوعیة الدمویةطب القلمدرس 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  

  استمرار القيد:
  

  قرار اللجنة  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید المدة   التخصص  الدرجة اسم الطالب  م

الجزء الثاني امتحانات الجتیاز   ٢٤/٤/٢٠١٨  ٨/٢٠١٦  ١٠/٢٠١٢  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر     التولید وأمراض النساء  ماجستیر  نوال أحمد فراج  1
  من الماجستیر

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

تامر عربي محمد  2
الجزء الثاني امتحانات الجتیاز   ٢٨/١٠/٢٠١٨  ١/٢٠١٧  ١٠/٢٠١٣  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر     التولید وأمراض النساء  ماجستیر  أحمد

  من الماجستیر
ویعرض  وافقت اللجنة

  على مجلس الكلیة

محمد رمضان  ٣
عام سادس   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  یحیى

الجزء الثاني امتحانات الجتیاز   ٢٠/١/٢٠١٨  ١/٢٠١٦  ١٠/٢٠١٣  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   وأخیر
  من الماجستیر

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

عام سادس   اض النساءالتولید وأمر  ماجستیر  مریم نصحي داود  ٤
الجزء الثاني امتحانات الجتیاز   ٢٢/٥/٢٠١٨  ٤/٢٠١٦  ١٠/٢٠١٣  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   وأخیر

  من الماجستیر
وافقت اللجنة ویعرض 

  على مجلس الكلیة

علي فرجاني عبد   5
عام سابع   جراحة العظام  دكتوراه  الرحیم

وافقت اللجنة ویعرض   لالنتھاء من الرسالة  --------   ٢٢/٣/٢٠١٧  ٢٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٨ أبریلعام اعتبارًا من   وأخیر
  على مجلس الكلیة

٦ 
محمد مصطفى 
عالء الدین عبد 

  العزیز
عام سابع   جراحة العظام  دكتوراه

وافقت اللجنة ویعرض   لالنتھاء من الرسالة  --------   ٢١/٢/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   وأخیر
  على مجلس الكلیة

  

  ميد قيد:تج
  

 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  مرافقة زوج  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  صفاء محمد حسن عیسى  ١
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  مرافق زوجة  ١/٩/٢٠١٨من عام اعتبارًا   الجراحة  دكتوراه  عبد اهللا محمد عبد الفتاح دھیم  ٢
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  العمل خارج البالد  ١/١/٢٠١٩عام اعتبارًا من   طب القلب واألوعیة الدمویة  دكتوراه  مینا وجیھ مھني عزیز  ٣
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  ٢٠١٩ سمارعام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  إیمان أحمد جمال الدین  ٤

 

 إلغاء قید األطباء الذین لم یسددوا الرسوم الدراسیة. -
  قرار اللجنة: 
 نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. جراحة العظام دكتوراه محمد عبد الوھاب محمد عليالطبیب/  الغاء قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 

 ة:قرار اللجن
 نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. جراحة العظام دكتوراه ھیثم علم الدین أحمدالطبیب/  الغاء قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 

  قرار اللجنة:
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 دكت��وراه فیص��ل عب��د الحف��یظ المحبش��ي الطبی��ب/  الغ��اء قی��دم��ذكرة للع��رض عل��ى مجل��س الكلی��ة بش��أن   -  البحث. نظرًا لعدم تسجیل موضوع جراحة العظام

  قرار اللجنة:
 من م�واد ماجس�تیر ج�زء أول    المحول من كلیة الطب جامعة المنوفیة إلى كلیة الطب جامعة أسیوط جراحة العظامماجستیر  كیرلس نعیم شحاتھمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبیب/  - 

وتقدم�ھ المتحان�ات    بنج�اح  ٢٠١٧ف�ي دور أكت�وبر    حیث أنھ تم اجتیازھم من كلیة طب المنوفی�ة  التشریح اآلدمي وعلم األجنة)-یةالكیمیاء الحیو-الفارماكولوجي-الفسیولوجي-الباثولوجي-(المیكوبیولوجي
 .حسب اللوائحباقي مواد الجزء األول 

  قرار اللجنة:
ت�م   علم�ًا بأن�ھ   من كلیة الطب جامع�ة بن�ي س�ویف إل�ى كلی�ة الط�ب جامع�ة أس�یوط         دمویةطب القلب واألوعیة ال دكتوراه ولید رأفت رسميالطبیب/  قبول تحویلمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 

 .حسب اللوائح بنجاح ٢٠١٨ مارسفي دور  من كلیة طب جامعة بني سویف الباثولوجیا التطبیقیة)-الفارماكولوجي -الكیمیاء الحیویة-الفسیولوجي-(التشریح جزء أول الدكتوراهمواد اجتیاز 
 قرار اللجنة:

 .حسب اللوائح ٢٠١٤في دور أكتوبر  حیث أنھ تم اجتیازھممن مواد ماجستیر جزء أول  جراحة العظامماجستیر  مایكل باسمكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبیب/ مذ - 
 قرار اللجنة:

 ١/١/٢٠١٩اعتبارًا من  تشخیصیةاألشعة ال دكتوراه محمد فرغلي علي تسنالطبیب/  فك تجمید قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 
  قرار اللجنة:

 الدكتوراه:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  -
 التخصص االسم

 األمراض الباطنة ریم عزت السید مھدي
  األشعة التشخیصیة  سید حسن أحمد حسانین

  طب األطفال  جورج صبحي شاكر
 الماجستیر:طباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة قائمة بأسماء األ -

 التخصص االسم
 ھستولوجي شیماء محمد الغریب سید

  جراحة العىام  شادي مكرم وھبة
  األمراض الصدریة  مصطفى حسني عبد المجید
  التولید وأمراض النساء  محمد علي جابر عبد الرحیم

  اإلكلینیكیةالباثولوجیا   آالء قدري معوض
  طب القلب واألوعیة الدمویة  مروة البدري أبو الوفا

  طب األطفال  لمیاء عید علي
   جمیع التخصصات: فيقبول رسائل الماجستیر  - 

 التخصص االسم
  جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  محمد عماد الدین أنور ریاض

  التولید وأمراض النساء  آمال فتحي محمد 
  التولید وأمراض النساء  محمد محمد بھاء الدین

  الفسیولوجیا الطبیة  ھناء محمد محمد سید
  الصحة العامة  أمنیة سید إبراھیم

  الكیمیاء الحیویة الطبیة  شیماء أحمد عبد الرحمن
  طب األطفال  محمد نادر عبد الرازق
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  طب األطفال  محمد عبد الوھاب دسوقي

  طب األطفال  زینب أحمد علي
  طب األطفال  محمدسارة عوض الكریم 

  طب األطفال  رواء محمد إبراھیم حسین
  طب األطفال  أحمد زھري یسن

  جراحة  محمد العادل سید حسانین سید
  جراحة العظام  محمد موسى علي البشبیشي
  جراحة العظام  محد عبد الناصر عبد الفتاح

  جراحة العظام  أبانوب نجاتي وھبة
  ناسلیة وأمراض الذكورةاألمراض الجلدیة والت  نورھان حسن قطب
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  آیة اهللا حسن یونس

  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  أسماء محمود محمد إبراھیم
  األنف واألذن والحنجرة  طارق علي حسن

  األنف واألذن والحنجرة  مھا رضا عبد الوھاب
  ف واألذن والحنجرةاألن  سمیة حامد عبد الجلیل 

  األشعة التشخیصیة  آالء محمد عالء
  األشعة التشخیصیة  فاطمة ربیع علي

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  فاطمة صالح الدین حسني النجار
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ھند منصور محمود محمد
  األمراض الصدریة  أسماء عبد الناصر أمین

 -   
 

  


